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க.அேயா��தாஸ� ப��த� ��தைனக�
ெதா�� இர��

இ��ர� ேதச ச���ர�

ஒ��க�ப�ட ம�க� ேநா��� த��� எ�த�ப�ட �த� வரலா�

…

��னா�க�

த. கா���ேகய�

** ப���ைர**

அ�ண� அ�ேப�க�, ெபள�த��� ���ய��வ�ைத

உண�வத�� கார�யாக இ��தவரான அேயா��தாஸ� ப��த�

ேகாைவ மாவ�ட��� 1845 ஆ� ஆ�� ேம மாத� இ�பதா�



ேத� �ற�தா�. அவர� இய�ெபய� கா�தவராய�. ��த

ம���வ��� ேத��� ெப�ற ��ன� தன� ��வான

அேயா��தா� க�ராஜ ப��த�� ெபயைரேய தன���

����ெகா�டா�.

த��� ���த �லைம ெகா����த ப��த�, பா�, சம���த�,

ஆ��ல� �தலான ெமா�க��� ேத��� ெப�� �ள��னா�.

1870 ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத� 19-� ேத� “ஒ� ைபசா த�ழ�”

எ�ற வார�ப���ைகைய அவ� �வ��னா�. அேயா��தாஸ�

ப��தரா� உ�வா�க�ப�ட சா��ய ெபள�த�க� ச�க� த��

ச�தாய��� ச�க அர�ய� ேபா�ைகேய மா��யைம�த�.

த�� இல��ய�கைள�ப����, ��த ம���வ� �����

அயரா� எ�� வ�த ப��த� அ�ய த�� ��கைள ப������,

த�� இல��ய�க��� ���பாக வ��வ�, ஒளைவயா�

ஆ�ேயா� பைட��க��� ெபள�த மா��க��� ேகாண������

��ய �ள�க�கைள எ���� ஒ� ம�மல���ைய

உ�டா��னா�.

த��� அ�வைர��� �ற�க��க�ப����த பைட��க� பல

அவரா� ���ள�க��. கவ���� ெப�றன. இ�ப����

ேம�ப�ட ��கைள இய��ய அேயா��தாஸ� ப��த�



க��யாளராக, பைட�பா�யாக, ப���ைக ஆ��யராக பல

தள�க�� ப�க��� ெச�தவ�.

த�ைத ெப�யா����, அ�ண� அ�ேப�க���� ��தைன��,

நைட�ைற�� ��ேனா�யாக� �க��த அேயா��தாஸ�

ப��த�� ���ய��வ�ைத இ�� வைர த��லக�

அ�ய��ைல. அவர� பைட��க� இ�த� தைல �ைற�ன���

எடாம� ேபான�� அத�ெகா� காரண�, அ�த� �ைறைய �����

ேநா��� அவர� பைட��க�� �ைட�பதைன�ைத��

ெதா����தர ��ட��� �த�� ��தர� ஆ�ேவத� எ�� ��

அ�ேப�க� �ற�த நாளான ஏ�ர� 14-� ேத� (1999)

ெவ��ட�ப�ட�. அ��� அேயா��தாஸ� ப��த�� �ற�த

நாளான இ�� (ேம, 20) இ� ெதா��களாக அவர� பைட��க�

�லவ�ைற� ெதா��� ெவ����ேறா�. ேம�� இர��

ெதா��க� �ல நா�க�� ெவ�வர��ளன.

இர�டாவ� ெதா��யான இ�� �� அ��ைகய�ம� என�

ப��தரா� ���க�ப�� ஒளைவ�� ��� ��க��� -

ஆ����வ�, ��ைற ேவ�த�, ெவ��ஞான� - அேயா��தாஸ�

ப��த� உைரெய����ளா�. த�� அ��லக� அ���ராத

ேகாண��� ெபௗ�தெந���� ஒளைவ�� ��கைள� ப��த�

�ள���றா�. இவ��ட� �டேவ அ��ைகய�ம� என�ப��



ஒளைவ�� வரலா�ைற�� அவ� இய����ளா�. அைத��

இ��ட� இைண�� ெவ�����ேறா�.

த��� ஒளைவெய�ற ெபய�� �ைட��� பாட�க� யா��

ஒ�வரா� பாட�ப�டைவய�ல. ஒளைவெய�ற ெபய��

நா����� ேம�ப�டவ�க� இ����ளன� எ�� அ�ய���ற�.

ச�க�பாட�க�� அக�, �ற� இர�� மாக� ேச��� 59 பாட�க�

ஒளைவெய�ற ெபய�� காண�ப���றன. ச�ககால� த����

ப�தா� ��றா����, ப�தா� ��றா������ 12-ஆ�

��றா����ைட�� ேசாழ�கால����, 14, 15-ஆ�

��றா��க��� ஒளைவெய�ற ெபய� ெகா�ட �லவ�க�

வா�����க� ��ெமன இல��ய ஆதார�கைள� ெகா��

க��க ���ற�. இ�த�ர ேவ� இ�வ�� இ����ளன�.

��தேயாக�, அறெந� �த�யவ��� ஈ�பா� ெகா�� பாட�க�

இய��யவ�க� இவ�கேளயாவ�.

ச�க� பாட�கைள இய��ய ஒளைவ�� காலமாக �.� 150 - 300

வைர�லான ப��ைய� ����டலா�. இவ� �ற�ய� �ல�ைத�

ேச��தவெரன�� ம�ன� அ�க மா� ெந�மா� அ���ட�

ந�பா���� அ�ய ெந��� க�ைய� ெப�றவ� இவேரெயன��

ெத��ற�. அகநா��, �றநா��, ���ெதாைக, ந��ைண ஆ�ய

��க�� இவர� பாட�கைள� காணலா�.



�.�. ஒ�ப� ப�தா� ��றா��க�� வா��த ஒளைவ��

பாட�க� பல �தல �ராண�க�� காண� ப���றன. �.

அ�ணா�சல��� “த�� இல��ய வரலா�” �லமா� அ�யவ��

ெச��கைள� ெகா�� ேநா��� ேபா� பா�மக�ரான அ�கைவ,

ச�கைவைய� பா�கா�தவ ெரன� ெத��ற�.

�.�. ப��, ப��ெர�டா� ��றா��� ேசாழ� கால���

அ�ய�ப�ட ஒளைவ �தலா� �ேலா���க� கால��� (1071-

1192) வா�����கலாெமன� ெத��ற�. ஆ�����, ெகா�ைற

ேவ�த�, ��ைர, ந�வ� �தலான ��கைள இய��யவ�

இ�ேவெயன அ�ய���ற�. ந�வ��� ���ல� ம��� �ல

ைசவ� �லவ�க� ���த ����க� வ�வதா� இ� �.�. 9 ஆ�

��றா���� �� இ��க வா����ைலெயன ஆ�வாள�க�

க����றன�.

ெகா�ைற ேவ�த�, யா�ப��கல��ட� இைணயான கால���

(12-ஆ� ��றா��) ைவ��� பா��க�ப��ற�.

இ�த ஒளைவ�� பாட�கேள ஐேரா��ய ெமா�க��

ெமா�ெபய��க�ப�ட �த� த��� பாட�களா��. (1708).

ம��ய கால��� வா��தவ��, ��த� ேயாக� ஆ�யவ���

ஈ�பா� ெகா����தவ�மான ஒளைவ�� கால� 14-ஆ�



��றா��� ந��ப��யாக இ��கலா�. ஒளைவ� �ற� அ�ல�

ஞான��ற�, �நாயக� அகவ� ஆ�யைவ இவ� பைட�தைவ.

ஒளைவைய� ப��� ப�ேவ� கைதக� வழ��வ���றன.

��வ��வ�� சேகாத�ெய���, உைற���க��� �ற��

தன� அ�ைனயா� ைக�ட�ப�� பாண� ஒ�வனா�

க�ெட��க�ப�� வள��க�ப�டவெர���; ��மண� ெச��

ெகா�ளாம� க��யாக 240 ஆ��க� வா��தவெர���;

க�ப�, �கேழ��, ஒ�ட���த� ஆ�ேயார�

சமகால�தவெர���; ����� பா�யதா� ���க�ைவெயன

அைழ�க�ப�டவெர��� (ெப��ெதாைக) பலவாறான கைதக�

உ�ளன.

��க��, �நாயக�� ஒளைவைய ���ல��� ����

ெச�றதாக�� ஒ� கைத உ�ள�.

இ�வா� பலவாறாக�� ேபச�ப���ற ஒளைவ��

வரலா��ைன அேயா��தாஸ� ப��த� அவ�க� தன� ேநா���

க�டைம���ளா�. ப�ேவ� இல��ய ஆதார� கைள� ெகா��

ப��த� ெதா���ைர��� வரலா� ���ய��வ� வா��ததா��.

ச�பகால�களா� �க���வ�� அக�வாரா���க�, இ�த

��றா��� �ைட���ள க�ெவ��க�, ெச�ேப�க�, ஓைல�

�வ�க�� �ைண ெகா�� பா���� ேபா� த�� ம���



இ��த ெபௗ�த� �� ெச�வா�� ெம�ேம�� ெத�� ெப��

வ��ற�. அ��த��� ப��த�� இ�த வரலா�� ���யமான

தா�ற�.

�க� ெப�ற த�� ஆ�வாள� கா�� �வல�� ெதா����ள த��

இல��ய அகரா��� (Lexicon of Tamil Literature - Kamil V.Zvelebil,

E.J. Brill - New York, 1995) ஒளைவைய� ப��ய �����

அேயா��தாஸ� ப��த�� ஆ�� ப��ய ெச�� இட�

ெபற��ைல. �வல�� ேபா�ற ஆ�வாள�க�� அ�ய��யாத

அள��� அேயா��தாஸ� ப��த�� பைட��க�

இ��ட����� ஆளா���ளன. அ��� தள����, அர�ய�

தள���� அவர� ��தைன கைள� �ற�க��க

��யாதைவகளாக இட� ெபற�ெச� வத�� இ�த� ெதா���

�ய�� உத�ெம�� அ�ேவ எம�� அள��லா ம����.

இ�த �ைள�ச�� பல� ெவ�ம�க��� உ��தா க���

20.5.1999. த�� சா��ய அகாட�, ெச�ைன.



�� அ��ைகய�ம� அ��ய
��வாசக�



�� அ��ைகய�ம� அ��ய ��வாசக� அ.
�த� வாசக� -ஆ����வ�

�� ��தாய நம

ெத����ர� ேதச ��தத�ம சா�ய�கார�க�� ஒ�வளா�ய

பாரதமாதா, ஞான�தா�, ஔைவயா� எ��� ��

அ��ைகய�ம�

அ��ய

� � வா ச க �

(ஆ����வ�, ��ைறேவ�த�, ெவ��ஞான�)

��ம�. க. அேயா��தா� ப��த� உைர

��வாள�. M. ���சா� ஜமதா� அவ�க��

உத�ைய� ெகா��, ெத����ய ெபள�த ச�க�க��

ேகாலா� ேகா�� ��� சா��ய� ��

�� ��தா��தா ��தக சாைலயாரா�



ப��� �ர���க�ெப�ற�

1927

** ���ைர**

இ��ர� ேதச��� �� ���த த���களா�ய பா��பா�க�

மா�ப���ய பல கைதக�� இ�த ஒளைவயா�

கைத�ெமா�றா��. அதாவ�, அ��ைகய�ம� (1) இள�க��கா

���யா ���தைத�ெகா��, அ�கமாென�மா�

வ��ெய���, அ�கமாென���, அ�கென��� ெபய� ெப�ற

வ��நக� வ�ள� எ�ைல����த க�ெந��� க�ைய ேம���

மரச�ட� இர���� அ�க�யா� த� வய����யவளாய

�ள�� ஒளைவயாெர�ற ெபய� ெப�றனெள���, (2)

ெத�பழ� மைல�ர�தரசா�ய ��ரம�ய�ட� ஜ��க� ேக��

அவமானமைட�தனெள���, (3) ெதா�ைம�லா ெத�ம�ைர

த�� ச�க ம���தட�க ெவ�றாெள���, (4) ெபா��� க�ப�

ெம��� ந���� ேபா�ற வா��டாெள���, (5) ஆ�ய�களா�ய

�ர�ம��ர ���� எ�� ��� பா��பா�க�ைடய

மைன�மா�க� அவதாரேம ஒளைவயா ெர���, (6) இ�� மத

பகவ� எ��� பா��பானா�ய பார�கேதச�தா�� இ��யா ேதச

ஆ� எ��� பைற���� ெச�த �பசார�தா� அ�ைவயா�

�ற�தாெள��� �ற�� தன� தா��� ஆ�த� ��னதாக��, (7)



ஆ� நாடக ெம�ெறா� ��தா� பைறயைர ��� ெச��� (8) சகல

வ�ஞான கைதக��� ஒளைவயாெர�ேமா� �ழ� ���தா�

அவளா� பல ந�� �ைள�தெத���, (9) ஒளைவயா ெர�ேமா�

பைற�� �ழ��ர�� க�பா�� வா�யா���தா ெள���,

�க��� �க���� வைர�� ைவ�த கைதக� யா��, பா��பா�க�

ெபௗ�த�கைள ய��க இ��த� மா�ப���ய தா��. இ�காரண

கா�ய�க ள��ெதா�கா த�ழ�க� வாத�ரா� ெபய�ேலேய

ப���ள ���த� ெதாைக�� ��வாசகெம�� ந�� ேமாச�

ேபா���டா�க�. இ���வாசக� எ�� ெபய� ந�ேதய

இல��ய�ைற�� மா�ப�ட ெத���, அ��ைகய�மன��யேத

யதா��த ��வாசகெம���, இ�வ�மேன நா� வண���

��ேத���, வாெனா��மா� வா� எ���ேய�

�தனால�வா�களாக.

��. ��.சா.

** �க�ைர**

��வகால� ெத�பரத ேதச��� ��நா�ைட யர� நடா�� வா��த

���ரவா� அரச� ெப�� ேபறாக வ����� ெப��ைப வய��

��த �வா��� ����வ�ைத �ர�தா��, ச�க� சா���

உலேகா�� க��ெமா�ய��, உலக நாய�, ேதவமாதா,

ஆ�டா�, சர�வ�, உைமயவ�, ��ெச��, பாரதமாதா, ஒளைவ



�ரா�� எ�� பல ெபய� ெப�ற அ��ைகய�ம� உமளநக� ச�க

ேவ��மர�த��லம��� அ�கால க�� ல�ண�ப� ��வ���

இ��ர� த�ம�ைத எ�ய நைட�� உ�� ெம�வ��க மாைல ேபா�

�த� வாசக� ���ெய�� ெந�க�� அைவக�� கா�பாக

கட�� வா���, ஆ��� �வ��� அம��த ேதவைன ஏ��ேய��

ெதா�ேவா� யாேம" எ��� வைர�தன�. இ�வா����

�தல����ள பத�கேள இ�கால�� ������ " ஆ����வ�"

எ�� ெபய� �ள�� வ���ற�. ைசவ�க� இ��த� வாசக�ைத

த�க�ைடய தா���ெகா�ள “ஆ���� யம��த ேதவைன ேய��

ேய�� ெதா�ேவா�யாேம எ���, ஆ��மல�மாைல ய��த

ேபேயாடா� மக� யாைன�கைன� ெதா�ேவா� எ�� ���ைர

ெய���� �ர���� ��டா�க�. இ����”இண�க

ம���ண��," “ைவகைற ��ெல�” “எ�ெண���கேழ�”

“ஓ�வ ெதா�ேய�” எ�ற வாசக�க�� எ�ைக�� ேமாைன��

ெபா��� �����றன இ��ம�ற வாசக�க�� ெபா�����

ெபா��தாம� �����றன.

இர�டா� வாசக� : இ� ெதா���ெறா� ெந�க��,

இைவக��� இ��ர� வண�க�, “��ைற ேவ�த�

ெச�வன��ைண ெய�� ேம��� ெதா�ேவா� யாேம” எ���

�த� வாசக� ேபா� வ��கமாைலயாக�� எ�ைக� ெபா��த

அகவல�ெயன �ைன�க வைர������றன�. இ�கால�� ����



கா�பா�ய கட�� வா�����ள �தல� ��களா� ’’��ைற

ேவ�த�" எனவழ���, இ�த இர�டா� வாசக�ைத ைசவ�க�

அபக����ெகா�ள, “ெகா�ைற ேவ�த� ெச�வன� �ைண

ெய�� ேம��� ெதா�ேவா�யாேம” எ���,

ெகா�ைறமாைலயா� ஈ�ற யாைன� க�ைற� ெதா�ேவா�,

எ��ைர ����� மா����ட�க�. ைவ�ணவ�கேளா!

இ��ைல� த�க �ைடயதாக மா��ைவ�க “க��ேம����

க�ணன� �ைணெய��ேம��� ெதா�ேவா�யாேம” எ���,

பாரத �தனா�ய ம�வ�ணைன� ெதா�ேவாெம��ைர�ட�

�� வ���றா�க�. இ���வாசக�க�� அ�மனாெல��

ய�ளேவ அைவகைள சமணா��ய�க� ப��� ��ைளக��

க���� வ�தா�க�.

இ�வாசக�க�� வழ��வ��கால���, ’சய��" ��றரசைன

“�வாகரவரச�” ந��சா�ைண��� த����

�ைற�லைட���� ைவ������ அ��ையய�ம� ���ம���

ேவெறா� வாசக�ைர�தா�. அ� எ�ப�தா� ெந�க��

அைவக��� கா�பா��, கட�� ��, “ெவ�� ஞான� �ர�

வா�ெம� ���ம��ேதா� �த�ேவாேர” எ�� எ��ய��னா�.

�����ள �த��பத�கேள ���� நாமமாக “ெவ�� ஞான�

எ�� இ�கால��� வழ�� வ���ற�. ம�ைர த��

ச�க�தா�களா� அ��ரராம பா��ய� பா�ய ெவ�� ேவ�ைக



ெய��� ந��ெதாைக எ�ற ந�ன ெபய�� அ��ரராம

பா��ய� �றாத”�ரணவ� ெபா�ளா� ெப��தைக ைய�கர�

சரவண� �தமல� தைல�க�ேவாேம எ�� நரகஜ� ஆ�ய

யாைன�க� வண�க��, ெவ�� ேவ�ைக �ரராம�

ெகா�ைகயா� �லேசகர� �க� ந�ற�� ெத��த

ந��ெதாைகத�னா� ��ற�கைள ேவா� �ைற�லாதவேர எ�ற

��பய�� எ�� �ண�����டா�க�. இ�� ஒளைவயா� ��ய

“ம�ன��கழ� ெச�ேகா� �ைறைம” " ம����கழ�

வ��ெபா��ைர�த� வ�ேய ஏ�க வ�ேய ��க"

“�ைணேயாட�ல� ெந�வ�ேபாேக�” �த�ய ெந�க���

இ�ன� ம�ற ெந�க��� எ�ைக ேமாைன ெபா��த��

ெபா��தாம����க எ��ய��னா�. ���ர��

வாசக�க�ட� இதைன�� ேச��� ��வாசகெமன

அ�கால��ேலேய வழ�க�ப�ட�. ஆ��� ��த �வா� அ��ய.

���டகமா� ஆ� ேவத���� வ��லாக ��வ��வ நாயனா�

����ற� எ�� இ��ரரா� ��த�ரா� த�ம�ைத �ற���த�

ேபா�, அ�ைவயா ெர���, அ��ைகய�ம� �த�

ேவத�ைத�� வ��ைல�� அ�ச��� சா�� �ெல�� ��த

த�ம�ைத ேபா����ளா�.

��வாசக ெம�பைவ �வைகயான வசன�கைள

ய����ேமய�� பலபா�க ளட��ய �ைல�ண��தா�.



இ�கால��� பலவ��த�க� ேதா�� ப�வைக ���த�க�� ��

“��வாசக�” எ�� ெபய� ��� ெபா� �க�வதா�, ப����ட�

��தக�க��� �த� வாசக�, இர�டா� வாசகெம���

அ��தவாசக� மா��க வாசக� எ��� வழ��� ெபய�க��

யதா��த�ணர�� ச��ய�றவ�க� ��வாசகேம! ���த� எ��

தாள�க� த�� வ��றா�க�. இ�தாள ேவாைசைய� ேக��

மய��, ஒளைவயா� அ���ெச�த ��� வாசக�கைள��க��

இைவக� வாசகமா? அ�ல� பா�ரமா? எ�� �ல� ச�ேத����

�ல� பா�ரெம��� �ல� பா�ர�� வாசக�ம�லெவ��� �ல�

பா�ரேம வாசக� ேபா� ேதா���� ேதா�றாம�����ற

ெத���, �ல� வாசக�பா ெவ��� உைர��வ���றா�க�. �ல�

ெத�வ வா�ெக��� அ��ெமா�ெய��� ��வ�. ��தத�ம�

ச�கவைட�கல� ���� ெத�வமாக �ள��ேவா�

ந�ேபாதைனகைளேய! ேதவ வா�ெக���, அ�ளறவா�யா�

ெப�வ� யைட�� �றேல அ��ெமா� ெய��� �கல�

ப�ேமய�� ேவற�ல அ�ல. ேதவவா��� அ�� ெமா���

இ��ரனா� ��த�வா� ேபாதைனயாக��, ெபள�த�கெள��ய

ஐ��ல�கண வ�ச���மாக இ�லாம� ேவறாகெவா��த�

காண�ப�டால�லவா? ஏைனய மத�ேதா�க� ��� ெபா� ேதவ

வா���, ெபா�ய�� ெமா��� �ைலெப��, அ�கன��லா

����வாசக�ைத �ேவ�க� உ�� ேநா�க� த��யா��.



��கால��� த�� பாைஷயான� �க �சாலமாக��

ெத�வாக�� அமரவா������ ேதா��வ�� வள��ைற

ேபா� ஓ�� வள���� ெகா����த�. அ�கால�தா�க�

ெப��பா�� பா�ல�கண� ெத��ேதா�க�� ெசா�ெந�

�ண��தவ�க�மா���ததா� சமணா��ய�க� ��வ����

க��யார����� கால��ேலேய எ���ல�கண��, வாசகார�ப

கால��ேலேய ெசா��ல�கண�� க��� ப�ய�பா���த�.

இதனா� ச�வ ஜன�க�� ஒ��த ெவா�யான�த ��டாக

வா��ய� �ரேயாக� ெச�� வ�தா�க�. அைவகைள

எ�ைகெய���, ேமாைனெய��� �ள��வ�. �ரைண

வா������ ேத��� வ�� �ைறேபா� த�� பாைஷ� �ைற��

வ���கால���� ஓைசயான�த��� ேப�ேவா�கைள�

ெப���க� ேக�� "எ�ன �� எ�ைக ேமாைன��� ேப���ேர’’

எ�� ேக�ப� �ர��ய�மா���தா� ��கால���த���

டா�ய �ற�ைப� ப��பவ�கேள ெத����ெகா�ளலா�.

இதனாேலேய ஒளைவயா� எ�ைக ேமாைன ெபா��த��

ெபா��தாம��, ��வ���� ெப�ேயா���� பய�ப�மா�

��வாசக ெம�������றாெர�ப� அ�பவ ���யா�ேம

ய��, ேவற�� அ��. இ���வாசக�ைத பராய மத� ேதா�க�

��ன������பதா� த�க� க����க���ைசய

ெசா�கைள��, உைரகைள��, மா�� அ�����ளா�க�.



அவ�ைற ���� �ல�� ��வ த�ம ச�ப�தமா� இ� �த�

ப��பாக ெவ�����ேளா�.

இ��� ெவ���� உ�ேதசமா� தன� �ரம�ைத� கவ�யா�

ெப��பா�� ஊ�க��ட� ெபா�� ேசக��� உத�ய (Q.V.O.

Madras Sappers & Miners) ப�டாள�ைத� ேச��த D.2 க�ப�

அ��தா� ேமஜ�, ம-௱-௱-��. எ�. இர�கசா� உபாசக�

அவ�க��� நா�க� எ�ெற��� ந�� ெச��த

கடைம�ப���ேளா�.

ேகாலா� ேகா�� ���

சா��ய� ��, ��தக� 3413 �� ��தா��தா

�ரபவ� ைவகா� � ��தக சாைலயா�.

ெபௗ�ண�

�� ��தாய நம:

ெத����ர� ேதச ��தத�ம சா�ய�கார�க��

ஒ�வரா�ய

பாரதமாதா ஒளைவயா�



எ��

�� அ��ைகய�ம�

அ���ெச�த

�த� வாசக�

��ல�� க. அேயா��தா� ப��த�

உைர

ஆ����வ�

** கா��**

ஆ��� �வ��� அம��த ேதவைன 

ஏ�� ேய��� ெதா� ேவா�யாேம.

ஆ�� - க�லா��, �வ��� - �ழ�� க�, அம��த - �����த,

ேதவைன - ஆ�ேதவனா� ��த�ராைன, ேய�� ேய�� - �க���

ம����, ெதா�வா� - வண��வா� யா� - யா�கெள�றவா�.

�ரா�ட பாைஷ�� க�லால� க�லா�� ெய�� வழ�� வ�த

மர�ெபய�, அரச� மர�த��� �������றன�



�������றாெர��� கா�ய� ெபய�ெகா�� அரச மரெமன

வழ�கலா���.

க�லால� க�லா��ெய�� வழ��வ�த� ெபய�கைள

தா�மானவ�� ����ள “க�லால���� வள� ��தா�த ���

�தேல” எ�� வா��ய��னா�� ம�ேமகைல�� ����ள

ஆலம�� ெச�வ� மத��ழா�ேகா� ெகா� எ��

வா��ய��னா��.

** அ��கைல� ெச��**

** க�லால�ப��**

ஆ��ய�யம��� ஆகம�களா��� 

சா�தன ம�க��த ��.

எ�� ெச��ளா� ம���� ெகா��வத�� ேதவென��ெமா�

ஆ� ேதவைனேய ������ள தாத�� அ� வா� ேதவென���

ெபய� ��த �ரா����ய வா�ர நாம�க�ெலா�ெற�பைத

அ��� �����ள ெத�வ� ெபய��ெச��ளா� ம����

ெகா�ளலா�.

** ��கைல �க��**

** ெத�வ� ெபய� ெதா�� 1, பா�� 17.**



த�மராச� ����ர� �ன� ப�ச தாைர��ேட 

ய�� �ர�த �ண�� ���� ததாகத� ஆ�ேதவ� 

�ர� சா�ைகயேன ைசன� �நாயக� �ன�த���ேதா� 

அர� �ழ����ேதா� அ� அற� பகவ� ெச�வ�.

இ�தைகய கைலவாசக�ைத த�� ெமா�யாலைம�க வார���த

ஞான�தா�, ��த�ரானா� ஆ�ேதவைன கா���� ��ென��த

காரண� யாெத��ேர� உலக �����த ம�க�� ஆ� பகவெனன�

ேதா�� த�� பாைஷைய� ய�� அத�ைலயா� ச��ய

த�ம�ைத� பரவ�ெச�� த�ழ� ெப�மாெனன�

ெகா�டாட�ெப�ற வராதலா� தா� ��யத�� வாசக

�����ததாகதைரேய கா�பாக ���� ��ளா�.

** ��கைல �க��, ெதா�� 12. பா�� 139**

கா���� ��ென���� கட�டா� மாேலயா�� 

���ைன மல�� ெச�� �ைனபவனாத லா�� 

கா�பவ னாதலா�� க���� கடக�ேதா� 

வா��பதா மதா���� வ�ைச�� �ைனதலா��.

** �ரேசா�ய�**

ஆ�யைன��� க,ச,த,நப,ம,�, வ��� வ�� 

ேல�ய ெவ��� ய�வா� ஞ�நா�� ெம�லா�ல� 



ேம�ய ெவ��ைட ெச��ய� �ரரா ேச��ர�ற� 

நா�ய� ெச�த�� ெசா��� ெமா� �தன��தேல.

** யா�ப��கல�கா�ைக**

�ற��� ���யைவ ��கா�� மாத� 

இற�� ப��ெற�தா ேமத� உற��ய�ேகா� 

த�ணா� மா��� ற�ழ� ெப�மாைன� 

க�ணாற� காண� கத�.

** ��**

** 1. அற� ெசய� ����**

அற� - அற�கட�ளா�� ��த�ரா�, ெசய� - ெச�ைக களா�,

ந�கா��, ந���ைத, ந�வசன�, ந�ெச�ைக, ந�வா��ைக,

ந���க�, ந�க��� ந�லைம� இைவகைள ����

ஆைச�ெகா��ெம�பதா�.

இ�ெசயலான� ஏைழக� �த� கனவா�க� வைர���,

ெப�ேயா�க� �த� ��ேயா�க� வைர���, ��யாள�க�

�த� �கேத�க� வைர��� ெச�ய���ய ெபா�த�மமாத��

இவ�ைற �த�� �ள����ளா�. அறென��� வ��ன றகர

மைம�த ெத�வ� ெபய� உ�ேடா ெவ�பா����.



** �வக��தாம�**

ெகா� ெவ��ைலவா�� கைண�� ெகா�தா� 

ந� நா�ர�� னைவதா� ��மா 

ென� ெவ��ல�� ���ேத� ப�யா 

த�மா ெர���றற ேனய�ேள.

இத�காதரவா� அறைன மறேவெல��� - வாசக ����.

அற�கட��� ெசயலா�� அ�டா�க மா�� க�ைத ப��ேவா�

பாசப�த ப���க� யாைவ� ம��த��� பாைதய�ேவயாத��

அற� ெசயலா� ப��ைன ���� ஆைச� ெகா��ெம�றா�.

** ����ற�**

ப��க ப�ற�றா� ப��ைன ய�ப�ைற 

ப�� கப�� �ட��.

அற�, அறெம��� ெமா��� �ைகெய���

ெபா�ைளேய�பதா�� இ�லற� �றவற�, ந�லற�, ெபா�ல ற�,

ெம�யற�, ெபா�யறமா��� ெமா�க���ெய� ெபா��

ெபா����. ெச�வ� ெபா���ளவ��� �ைக ெய���

ெமா�ேய��ேமய��, ெச�வ� ெபா���லாதவ���

�ைகெய��ெமா� ெபா��தாவா�, ஆக�� அறெம�� ெமா�

சகல���� ெபா���� ச��யத�ம ெமா�ேயயா�.



** 2. ஆ�வ� �ன�.**

ஆ�வ� - த�ய� த�வ�, �ன� - ேகாபேமயா�.

அற�ெசய ெல���, ப�ற�றா� ப�ைற ���ப���, உடேன

ேகாபா���ைய த��க ேவ��ெம�� ��ய� காரண� சகல

ந�����ய ெசய�கைள�� ெக��க� ��யைவ �ன ெம���

ேகாபேம யாத�� அறவா�யா� ெசயைல ����ேவா�,

அக�ெகா��பா�� ேகாப�ைத யா�ற ேவ���. த�ைன சகல

���க����� த����� ெகா�ள ெய�ண�ைடயவ�

த��ட� ெத�� ேகாப�ைத� கா�க ேவ��ெம�பதா�.

** பா�பா�� ��த�.**

மனெம��� ��ைரைய வாகனமா�� 

ம� ெய�� க�வாள� வா�� ��� 

�ன ெம��� ��ேம� �ரா ேய� 

ெத��ட� சார ��டாடா� பா�ேப.

** ேவம�ன சதக�**

ேகாப��ன நரக �ப�ெஜ��� 

ேகாப ��ன �ண� ெகா�ச ம�� 



ேகாப ��ன �ர�� ெகா�சைமேபா�� 

��வதா�ராம �னரேவமா

** 3. இய�வ�கரேவ�.**

இய�வ� - உ�னா� ெச�ய� த�வ� ஆ�ய ��ைதைய, கரேவ� -

ஒ��காேத.

உன� அ��� �����னா��, ேக���னா��,

�டா�ய���னா��, இய��னா�� உ�னா� ெத��� ெகா�ட

��ைதைய � ம���� அ�ப��� ��யாம� ஏைனேயா��

அ���ைதைய� க�� ����� வ�ைய� கா�ட

ேவ��ெம�பதா�. இய��� க�டைட�த ��ைதைய

ேயைனேயா���தவாம� ஒ��பதா� உ�ள ��ைத �ற��

�தவாம� ���� ெக�ெம�பதா�. இ�ேவ அ��

���தவ�க�� ெசயலா��.

** அறெந� �ப�.**

ஐெயன� தா� ெப��வ�� அ��னா� �ள��வ�� 

உ�தவ� ேக��ண�வ��� உண��தவ�ைற� �ர �ள��� 

ெச�தவ ந�றா��த�� �ற�தா� ெசா�ேற�த��� 

ெம�ய�ைப ��ள��� ேம�யவ� பயனா��.



** 4. ஈவைத �ல�ேக�.**

ஈவைத - ஒ�வ��ெகா�வ� ெகா��பைத, �ல�ேக� - த��கா�

ெர�பதா�.

ம�க� ஒ�வ��ெகா�வ� உபகார� க��ேய ேச���

வா�பவ�களா �����றா�க�. அ�தைகய �பகார� ேச��ைகைய

ஒ�வ��ெகா�வ� த��� ெகா��பதா� ம��ல �����

ெக���ேபாெம�பதா�. உன���ள �ேலாப �ண�ைத

ெய����� க���� உன���ள� ேக��� எ��ைய�� ேச����

ெகா��த� இ�ேவயா��. ெகா���� ஈைக��ேளா�

�ண��ட� ெகா���� ேலா��� �ண� கல�� மா��

ெபா��ட� ��தைள��, ேசா��ட� மண ��, பா�ட� ���

கல�த� ேபா� அத� ெப��தைகய �ண��, �ற�த ம����,

பர�த ������ நாசமைட��� ேபா�. ஆத�� ஒ�ேவா�

��ஷ�� ��ைத, ���, �ைக, ச�மா��கெம��� நா����

�ைல�த� ேவ���. அ�தைகய �ய��ேதா�மா�ேட

�லக�ெம�ன�ப��.

எ�ேயா�� �வைத �ல�� 

ேவா�� �ணா �ணக�

** �ேவக��தாம�**



நா� வாைல யளெவ���� ெப���� ��� 

ந�ற�ைழ ெய�த ெவ��தா�யாேமா 

ேப� வா�� ��கா�ைட� ெப���� த�� 

ெப�ய �ன� ேக�� ைவ�தா� �டதாேமா 

தா� வா��ைத� ேகளாத ஜக ச��� ெக� 

சா���� ���த�ண� த�ரமா�டா� 

ஈயாைர �யெவா�டா �வனா�யா 

ென� �ற���� கைடயா �வ� �ற�ேப.

ப�பல ��� க�க�னா� இ�ய �ைலெம� யைட� தவ�க����

யாெதா� ெதா��� ெச�ய ச�� ய�றவ� க���� ஈதேல

ேப�பகார� அைவகைள� த��தேல இ�ய �ைலைய� த��.

** �ேவக��தாம�**

இ���னா ��ெம� ெய�� �ர�பவ���ைச�� தான� 

ெகா��பேத �க� ந�� ��றேம ��� வா�வா� 

த��தைத �ல�� ேவா���� த�க ேநா� ��க��டா� 

உ��க�� ���ம� ��ணா�ேசா �தவாதாேம.

இ�தைகய �ைகைய�ண����, ேசா�ேப�க����; ெபா�ய�

க���� ெகா��பதானா� ஈேவா�க��ேக ��� க��டா�



இ�ய �ைலெபற ேவ��� ஆத�� பா��ர ம���

��ைச��வேத பா��ய� ெப��க வ�யா��.

** ����ர��**

ெபா�ைய� ெசா�� �த���� ேபய���� 

அ�ய ேம�கேவ அ�சா�ேல�ச���� 

��ய ஞான ��ண ெச�வா�ய�, 

இ���தான ���க�����ேம, 

ஊன��� ��ெப��ேதா���� 

கானம��ெம� காணாகசட���� 

ேமான ெர�� ��ேமாச�கார���� 

தான �வ� த�பைரயா��ேம.

** 5. உைடயைத �ள�ேப�.**

உைடயைத - உ��ட���ள �ர�ய�ைத, �ள�ேப� -

�ற���ைறயாேத.

இட�ப��னா� உன���ள ஆ��ைய �றர�ய� ��வாயா��

உ�ைன ெயா�த �ர�யவா� அவ�ைற� க�தமா�டா�.

வ�ென�ச�� க�ள� ம�வா�களா�� உ�ைன வ�����

களவா��� ��ப�ப���வா�க� ஆத�� ஆ�ெகா��யா��

உன���ள �ர�ய�ைத அைனவ�ம�ய� ��வாயா��



அ�வா�ெகா�� ெய��� �ர�யேம உ�ைன�

ெகா��ேமாரா�தமா��ேபா�. இ� ெகா�ேட உ�ள �ர�ய�ைத

உட� �ற�தா���� உைர� கலாகா ெத�பேதா� பழெமா�.

உன���ள �ர�ய�ைத �லேகா ர�ய��� உேலா�யாக �ள��

��ம�தனா வ��� உன���ள �ர�ய�ைத� ெகா�� உலக

�பகா�யாக �ள��வாரா�� உ��ர�ய�� ெப�� உ�

ஆ��� வள��� ������ அ�யாம� �ைல�� ெம�பதா�.

** கா�ைக பா�ய�.**

அறெந� ��� வா�ைள வள��� 

�ற�பகார� ேப�� ெப��� 

�ைறெமா� மா�தெர� �ைல ���� 

�ற�தவ� ����� ெதாட��� தாேம

** 6. ஊ�கம� ைக�ேட�.**

ஊ�கம� - உன���ள �ய���� ைக�ேட� - ேசா�ைவ

யைடயாேத.

��ைத�ேல�� க���ேல�� ஊ�கமா���� அவ�ைற

ைக��வதா�� எ��த �ய�� �ேடறாம�ேபா� ஆத��

ஊ�க����� நடா��ய� ெசயைல� ைக��வ தானா� ��

�ய��ேயயா�. எ��த �ய��ைய� ைக�டா� சா����



ைகக�ட ெதா��களா�� இர��ேவ, �ரா�ேவ, ெட�ல�ரா�

�ரா� ேபா� �த�ய� ெதா��க� யா�� ைக�டா ஊ�க��னா�

���� ெப�ற� கா��கெள�ன� ப��. நா� இ�தைகய ���யா

����ைய��, ����� ����ைய��, ஈைக��

����ைய��, ச�மா��க ����ைய�� ைக���� ெபா��

���களா� ேபா���� ெபா� �ராண� க��� கைதகைள ந��

சா� ெகா��பா� சா� ெகா��பாெர��� ஊ�கம�ற

ேசா�ேப�களா� ேசா���� வ�ய�� ��ைச �ர���பேத

ெப�� ���யா ���� ெய�ெற��� பாழைடேவாெம���

வ��கால ச�பவ�ண��த ஞான�தா� உ��க வ�ேமயா� ஊ�க�

ெசயைல ���ெபற� ����ளா�.

** ����ற�**

ெத�வ� தாலாகா ெத�� �ய��த� 

ெம�வ��த ��த��.

** அ��கைல� ெச��**

வா���ப ெதவெரன மய�� வா���த� 

பா�ப�ட ேதவமய��.

** 7. எ�ெண���கேழ�**



எ� - எ�ெட��� க�தா�சரமாக�� எ�� ெத���

அ�ரா�சரமாக�� �ள��� வ�வ�ைவ, இகேழ� -

அவம�யாேத எ�பதா�.

அகர அ�சரமான� சகல வ�சர�க���� ஆ�யா�� ேதா��

அ�ைவ வள��� ஞான� க�ணாக�� �ள��வ�

அ�ேவயாத�� அதைன அவம�யாேத எ�� ����ளா�.

** ஒளைவயா� ஞான��ற�**

ஆ�யா� ��ற வ�� �தெல�� 

ேதா�ய ��� பய� 

�கார� ெகடமா�� ெம��ண�� க�டா� 

அகாரமா� க��ர��.

அகர��� ��யான� அ�க��� ��வம��ய ���ைன����

���� த�ெட���� அளா� உ� ���� �ைன �� ����

அைணவ�ேபால மா��� ெச�� க�ட��� கா�வா�� ����

இைதேய தா�� வ���� �ழ� க�� ப������கா�

��ேசா�� ெகா������ �ரமா��ன ெம��� ��ட�

நா�ெய� �� ��ட� ச��ெய��� ��ெய��ெத��� ��வ�.

இ�தைகய எ�ெட��தா� அகார�சர�ைத க�ட�� ���

��ட�ைய ����� �ண� ���ெகா��� வ���



ஆ�ய�சரமாத�� நா� எ�ேபா�� வா��� வ�� அகர எ����

தாேனெய�� அவம��� அ��� ����ைய ���

�டா��கெள�� வ������ ����ளா�. ஆ�ய�சரமா�

அகாரேம அ��� ������� காரணமா� உகாரமா�

உ�ைமெயா�க�� மகாரமா� காமெவ�� மய�க�கள��

�காரமா� அ��� �ைல�பேத ��வாண �கமா��.

** �வவா��ய�**

அகார காரண��ேள அேநகேநக �பமா� 

உகார காரண��ேள ெவா�த��� ��றன� 

மகார காரண��� மய�கம�� �டதா� 

�கார காரண��ேள ெத��தேத �வாயேம.

** ஞான� ���**

க��� படாத�த வ��ம�ட� - அ�� 

காேல ப��ர� டாைக�னா� 

எ��� க���னா� க��� ெகா�டா� அ� 

ம��� ப�ேமா� ஞான� ெப�ேண.

எ�ெட��� க�தா�சரமாக��, எ��ெத��� இல��ய

�தலா�சரமாக��, �ள��� ��ெய��தா� அகரா�சர�ைத

அவம�யாேத எ�ப� அ������ பலனா�.



** ஒளைவயா� ஞான��ற�**

�டகமான� ��ெய��ைத� தான��� 

�டகமா�� �ைர��.

இ�தைகய �ேர�டமா� அகரா�சர�ைத ஒ�ெவா�� ல�ேதா��

வழ�� வ�த�� அ�பா, அ�மா, அ�ணா, அ��, அ�கா,

அ�ைத, அ�தா�, அ�� எ�� அைழ� ��� உ�ச����ப�

ெச������றா�க�.

** 8. ஏ�ப�க���**

ஏ�ப� - ஒ�வ� ெசா��� வா��ைதைய �சா�ைண ���

ஏ���ெகா�வ�, இக��� - இ�ைவ�த� ெம�பதா�.

அதாவ� ஒ� ம�த� ���� ேவெறா�வ� வ�� நா� �ரமா

�க������ வ�தவ�, நாேன ெப�ய சா�ெய��

��வானா��, அவ� வா��ைதைய ெம� ெய�� ஏ���

ெகா�� யாெதா� �சாரைண���� அவைன� ெப�ய

சா�ேயாென��ய����ெகா�� த�ைன� தா��த சா�யாக

ெவா��� சகல���� ��ேன� வத���லாம� ஒ��� தாேன

��ெக�� இ�வைட�� ேபா��றா�. எ�வைகய ெத��� –

யதா��த �ராமண� க����ய அ�வைக� ெதா�லா� ஓத�,

ஓ�ைவ�த�, ேவ�ட�, ேவ���த�, �த�, ஏ�ற� எ�பவ���



அ�தண�க� ஏ�ற�� ஒ� ெதா�லா��. அரச� வ��ைற

ேய�ற�� ஒ� ெதா�லா��. ஆத�� இ�தைகய ஏ��

இ�வைடய மா�டா�. �ய��ரேயாசன ��ேளா� ெசா�கைள

�சா�ைண��� ஏ��� ெகா��வேத இ�ைவ� த�ெம�ப�

அ�பவ� கா��யா��.

** 9. ஐய����.**

ஐய� - �ல� ெத�பட ெவா��� ேனாரா�� ெத��ல� ேதா���,

இ�� - வ�����ள அ�ன�ைத �� ���க� ெகா��� உ� -

��� உ��ெம�பதா�.

��வ��ேதச ெம��� ��த த�ம� �ைற����த கால���

பாசப�த���ைகய��� ப�ற��க �ய�� சமண ��வ�களா��

ெத��ல�ேதா� ஒ�மட�ைத ��� ம� மட�����

ேபாவ�ய�பா�. அவ�ைற �ண����ள இ�லற�ேதா� தா�க�

���பத�� ��� ெவ�வ��, அறஹ�ேதா, அறஹ�ேதா எ��

ஐ��ல ெனா��க ைவய ேம�ேபாைர அைழ�பா�க�. அவ�க�

வ�த�ட� வ�����ள வ�ன�ைத ��� ���க� ெகா���,

��� தா�க�� உ�ப�. ஐய����ெண���, ேபாதனா

ெவா��க�ைத� ��ப��ய� ெசயேலயா�.

** �ல�ப�கார�**



அறேவா��க��த�� அ�தண ேரா�ப�� 

��ேவா�� ெக��த�� ெதா�ேலா� �ற��� 

���ெத�� ேகாட� �ழ�த ெவ�ைண��.

** ��ெவ�பா**

ெத��ல�தா� ெத�வ� ���ெதா�க ெல���வ 

�� �ற�தா��ட��தாேம - அ��றேவ 

த�கவைர ���� த����ண றா�க�� 

ெகா�க��த ெல�ேற ��.

*

இ�தைகயா� பாசப�த���� ஐய��� ப�ற��க �ய��

ெப�ேயா�க��� இ���பேத ேப�பகார மாத�� ஞான� தா�

��ேயா� க��ைத� ���க� �கார� ப��� ஐய����ெண��

����ளா�.

** 10. ஒ��ரெவா��**

ஒ��ர - உ�ள��� சா�த�ைத �ற�� �கமல����ட�, ஒ�� -

இ�வா��ைக�� நட�ெம�பதா�.



ஒ��ர���� வா��ைதயாட��, ஒ��ர����ண வ��த��,

ஒ��ர���� உ�ள����த�ேம உலக �ேர�டமாக�

ெகா��தலா� ஒ��க����த� ஒ��ர ெவ�� வ������

����ளா�.

�ேவக��தாம�

ஒ��ட� �கமல��ேத �பச�� ��ெம��ேப� 

உ��லா� ���டா� ��பேத ய��தமா�� 

��பழ ெமா�பால�ன� �க�க����வரா�� 

க��ய ப��ேனா� க��ப� யா��தாேன.

ஒ�� - மன���வமா�, உரேவா� - அ�� ��� ேதாரா ��, சமண

��வ� பா�, ஒ�� - ெந��றழா� வாழ�கடவா ெய�ப� ேமா�

பாடேபத�.

���டக�ைத��, ����றளா� ��பாைல�� த��யேத

��வாசக மாத�� ��ெந� ெவா���கைளேய �ைத� ெபா�ளாக

வம���ளதா��.

** 11. ஓ�வெதா�ேய�**

ஓ�வ� - அ�ைவ� ெப���� கைல ��கைள வா�� ப��,

ஒ�ேய� - ����டாேத எ�பதா�.



ஓத��, ஓ�ைவ�த��, க�ற�� க���த�மாயைவ கைல

��கேள யாத��, அவ�ைற ேயா�வ���� ஒ�ேயெலன

வ������ ����ளா�.

** அறெந��சார�.**

எ��ற� பா�� ேமமா� ெபா�வத�� 

ம�க� �ற��� ����ைல - அ��ற��� 

க�ற��க�றைவ ேக�ட�� ேக�டத�க� 

��ற�� �ட� ெப��.

கைல ��கைளேய க�க ேவ�� ெம���காரண� யாெத��

��ற��� ����யா� ���யா ����க ேளா�� உலக

வா��ைக �ற�பைடய��, ேபர��� ���� யா� �ரண���

�க����யைடவத��ேமயா�. ���ய வ�ைவ ����

ெபற�ெச��� கைல��க� ஓ�வைத ஒ�ேயெல�ப� க��தா�.

இதைனய�ச��ேத �ேவக ���ேதா� "க�� ப��பேத ப���

ம�ற ப��ெப�லா� ெதா�� ப��ெப�ற�’’ ெய���

�������றா�க�.

** 12. ஒள�ய� ேபேச�.**

ஒள�ய� - ஒ�வ��ெகா�வ� ெபாறா ெமைய��� ெச���

வா��ைதைய, ேபேச� - மற��� ேபசாேத எ�பதா�.



உலக���ேறா����ள ம�க� வா��ைக� �ைணயா� ஒ�வ��

ெகா�வ�. ெந��� வா�கேவ��ெம�ப� ���� ச�மதமாத��

அ�தைகய ேச��ைக வா��ைக�� ஒ�வ�� ெகா�வ�,

ெபாறாைமைய ��� ெச�ய�த�க வா��ைதகைள� ேப�

ெபா�����ள அ�ைப� ெக��� �ேராத�ைத� ெப���

வா��ைக� �ைணைய� �����ெகா�ளாேத எ��

�ள����ளா�.

** அறெந� �ப�.**

அ��யேம �� ��வ���ைல மா��த�� 

ெச��ய ��ள���ட���� �ைன���த�� 

ப��� �ற�தாரமைனப�� மனேமா�த�� 

க��ய �ண�க� ப��கா��யத� பயனா��.

** 13. அஃக� ���ேக�.**

அஃக� - எ�கால ���த ேபா��� �ைற�� அ�ய� ��ய

ேதக�ைத, ���ேக� - �ேய ெவா��� �க�ெகடாேத எ�பதா�.

ேதகமான� பாலதான�, �மரதான�, அரசதானெமன வள���

���தான�, மரணதான ெமன�ேத���� �ைற��

���ெக�வ�ய� பாத�� �மர, அரச தான�கைளேய ேத����



�ைற�பதானா� அ���தான�கைளேய ���தான ெம���

ெபய� ெப�� மரண��� காளா�� ��ெம� பதா�.

ம�க����ள ஆ�� வ�ட� ப�னாைர� பாலதான ெம���,

வ�ட� ��பைத �மரதான ெம���, வ�ட� நா�ப�ைத�ைத

அரசதானெம���, வ�ட� எ�பைத ���தானெம���, வ�ட�

- ��ைற மரணதான ெம��� வ�������றா�க�. இ�தைகய

அ��� ��ய ஆ�ளா மஃைத �மரதான��ேலேய �ைற��

��ெக��பதானா�, அ� �மரதானேம ���தான �ைல�ெப��

மரண��� ��ளா�� ெம�ப� க���.

** அ��கைல�ெச�� இ�ெவா��க�ப��**

ேசா�ைற� �ைற�� ெசா�ப�ைத தானட�க� 

மா�றா� ம�ெய��ண� 

ஊைன����� �ட������ தா���த� 

ேபண�ப�மா� �ைழ. 

��ற �ட��� ��� ப�யாேத �ைற�த� 

��ற� �ைற ெய�ற� 

நாதெனா���னனவ��த ���றைவ� 

ேபாத �ண��� �ண�.

** 14. க�ெடா�� ெசா�ேல�.**



க�ெடா�� - க��னா� பா��த ெவா�ைற���, ெசா�ேல� -

ம�ெறா�ைற� ெசா�லாேத எ�பதா�.

க��னா� பா��த ெதா����க� காணாத ம�ெறா�ைற

ெசா��வதானா� அைத�ட� ெப�� ெபா� ேவ��ைல

ெய�பதா�. ஆத�� க��னா� க�டைத ��� ம�ெறா� ைற�

�றாேத ெய�� வ����� ����ளா�.

** �ேவக��தாம�**

ெம�யைத� ெசா�வா ரா�� �ள���ேம� ந�ெம� 

ைவயக மதைன� ெகா�வா� ம�த�� ேறவராவ� 

ெபா�யைத� ெசா�வரா�� ேபாஜன ம�பமா�� 

ெநா�யவ �வ�கெள�� ேநா��டா ர�� ேளாேர.

** 15. ங�ேபா� வைள.**

ங�ேபா� - த�ைன� ேபால, வைள - ம�றவ�கைள�� �ழ

வா��ைக� �க�த�வா ெய�பதா�.

இ�வ��ைக�� த� �க�ைத ம����க�� வைள��,

ஏைனேயா� �க�ைத� க�தா� அக�� வா�� வா��ைக��

தன�� �க�ெக�மா�� ஏைனேயா� அ��க� ேகா�ைட� க�தா�

�ல� ��பா�க� ஆத�� இ�வா��ைக�� வைளயாப�யா�



��ற� அவேலா�த�க� ெசய��, ��ற� ேதா�ட� வைள��

ப��� வா�த� ேலாக�த ெசய�மா��.

** அறெந��சார�**

ெச�வ�ைத� ெப�றா� �ன�க��� ெச��யரா�� 

ப� �ைள�� வாடாம� பா����� - ந�ல 

தான மறவாத த�ெமயேர லஃெத�பா� 

வானக�� ைவ�பேதா� ைவ��.

** �ேவக ��தாம�**

த�மான� �லமான� த�ைனவ�ேத யைட�தவ�க ட�க�

மான� 

எ�னா� ெல�னவ�ல ெல�லவ�� ச�ெயனேவ

ெய�ண� ேபா�� 

ந�மான� ைவ�ெத�த நா�மல� த�க���

ந�ெம�ெச�ேவா� 

ம�மா� யைட�ேதாைர கா���ற வ�ளெலன

வ���வாேர.

** 16. ச� �ரா�.**



ச� - உேலாக ஊ��, �� - ���, ஆ� - ேதக� ��வ�ம��த

���ெத�உ� எ�பதா�.

அதாவ�, பா� பாைஷ�� ச� எ�� ெமா��� இ�ெள���,

ச��ைல எ�� ெமா��� வட�ழ�ெக���, ச����, எ��

ெமா��� �ல�க� ெல���, ச� �ெர�� ெமா��� உேலாக

���, ஜ���� �� ���த ெம���, ����ளப�யா�,

�லபாைஷைய ��� �ண��த மாத� உேலாக ஊ���களா�

���த மா�த�னா� ேதக����டா�� ச�வேராக �வ������

ஓட� �லமா��. ச� ��� �ைளயா�� ேகாெள�� ����

ளா�. - ஜ� - ஜ��த�, உ�பவ�, ஊ�� எ�பைவகெளா�

ெபா�ளா��.

இ�த வேலாக ஊ�றா� ச� ��� �ணா �ண�ைத உலக நாதேன

தன� ச�க�ேதா��� �ள����ளைத ��ேவ�கடெம���

���ப����, �ன ேதச�ைத� சா��த ெகா�யாெவ���

நா���� �பக�பெம�பவ��� ஓ� ேலாக ஏ���ளைத நாள�

வைர��� காணலா�. ச�வா�க சவர� ெச�� ச� ���

���வ�னா� ச�வேராக �வ��� ��டா ெம�ப� சரக சா��ர

�லபாட�.

** �ளாம�**



ஆ�க ேவ�கட� ேச��த�ைனயகா 

��� ெவ� க��கானக� �ெடன 

ேவ�� ��கட� வ�ண�� ��னனா� 

��� ேவ��ைர வ�ண� �ள��னா�.

** �வக ��தாம�**

�ரா �ைன����� ���த� ெத������ 

வாரா� க��ர�த லாம�றா�யாேர 

வாரா� க��ைர�த வாம� மல��ைத�த 

காரா� ����� கட��ய�ேற.

எ� ெந� க�� ���த கால� ஆ�ர வ�ஷ�க��� �����,

கா��காவரச��� ���ய� மா��. இ��ய மாதா எ���

அ��ைகய�ம� வாசக ��ய��ய கால� ஆ�ர�� ைய���

வ�ஷ�க��� ேம�ப�டதா��. ஆத�� எ� ெந� ேத���

தைல��ெக�ப� வாசக ��� காலவைர��� ெபா��தா�.

இ��� சகல ேதச ம�க���� எ�ெண� �நான�

ெபா��தாெத�ப�� ��ண�.

** 17. ஞய�பட�ைர**

ஞய� - �யாய�, பட - இதய�� ���� ப�, உைர -

ெசா�வாெய�பதா�.



�� ஓ��ப�யான ��ெந� யைம�த வா��ய�க�, எ����

உ�ள���ப�� உண��ப� உைர�க ேவ�� ெம�ப� க��தா�.

ஓ� �யாய��ேளா� க�வைன ேநா�� அ��ய� ெபா�ைள

அபக��காேத எ�பானா��, அ�க�ள� �யாய�ைத

��ெகா�ளா� ேகாப��� �� களவாடாேயா? எ�பா�. அேத

�யாய�ைத� க�வைன ேநா�� அ�பா ��� ��க க�ட��ட�

ச�பா��த� ெபா�ைள, ம�ெறா�வ� அபக����

ெகா�வானா��, உன�� ெபா�� ���ள அவா ��ேமா? உ�

மன� ஆ�தலைட�ேமா? எ�றா�, �டா� ஆ�த�மைடயா�

எ�பா�.

��� மவைன ேநா��, அ�ேபா� ��� அ��ய� ெபா�ைள

அபக�யா���ப� அழக�ேறா ? ெவ�பானா��, அழெக���

ச�ெய��� தன ��ள���ப�� கள� ெதா�ைல யக��வா�

ஆத�� ஒ�� �யாயமான� ஒ�ெவா�வ��ள��� ப��ப�

�ைர�க ேவ�� ெம�பதா���.

** ����ற�**

நய��� ந�� பய��� பய��� 

ப��� றைல��யா� ெசா�.

** 18. இட�ப� ��ேட�**



�� - மைன�ேகா��கா�, இட� - அத�� அைம� ��ல�, ப� -

�ேண ெக��ப�யாக, இேட� - அைம�காேத எ�பதா�.

�� ட�ப��னா� ��ைட� ெப��க�க�� அத��� த�க ெசல�

ெச�யா���� இ�ல� பா�ப��. அதைன யா��

ம�க��லா���� பா��ப��, எ�ப� க��தா�.

இதைன ய�ச��ேத ’��க�க�� ெப�க வா�க ேவ��� எ�ப��

ஓ� பழெமா�ேயயா�. ஆ��ேலய�க� ெப�க�க��� ெப�க

வா���றா�கேள அ���ல� ப�வத� ேக���ைல.

ேயாெம�பா����. கன��� ேப�� வைளெவ�ப� ேபா�

வர���� த�க ெசல� ெச��� கனவா�க��� அஃ�

ெபா���ேமய�� ெசல��ேக ேபாதாத வர��ள ஏைழக����

ெபா��தாவா�.

உலக��� �� கனவா�க ���பா�களா�� லஷ�

ஏைழக���பா�க ெள�ப� ��ண�. ஆத�� பகவன� ச�ய

த�ம�ைத� ��ப��ய ச�க�ேதா�க� யாவ�� த�க� �����த

ேபாத�கைள ெச�வம�ேறா�� ��� �ற��� ெபற�

ெச�வ�ய�பா� ���� ேபா��வ����ளவ�க� பா���

ெம�சேவ��ய ட�ப�ெகா�� ���� ெப�� ��ைண,

�����ைண, நைட���ைண, சா�� ��ைண �த�யைவ

கைள� க�� ��� உ���� �ைழ�த�ட� உ�கா�வத�



�ட��� ஓைல ��ைசக� ேபா���ெகா� ���பவ�க�

���. இதன�பவ� க�ேடா� உ� �வ���க� �ற� �வ�

��ேவா� எ�� ��� பழெமா�� ��� இ��யா� ட�ப�

ெசய�கைள அ�பவ�� ல����ள ஞான�தா� �ேண

இட�ப��ப� �� இேட� எ�� �ள����ளா�.

** 19. இண�கம���ண��**

இண�க� - ஒ�வைர - ய��� வா�க ேவ��மா��, அ��� -

அவர� �ணா�ண�கைள ந�காரா���, இண�� - ேநச�

ெச�வா ெய�பதா�.

���ண��ற ���ப�ைதேய�� ேநயைனேய�� அ���

ேச�ேவாமா�� அவ�க����ள ���ண� ெசய�கேள

ந�ெம��, ந�ெம� அ��ேதா�கைள�� ப��

நாச�����ளா�����. அவரவ�க�� �ணா �ண�கைள

ந��ண ��ேறா� ���ப�ைதேய��, ேநயைனேய�� அ���

ேச�ேவாமா�� அவ�க����ள ந��ண� ெசய�கேள ந�ெம��,

ந�ெமய��ேதா�கைள�� �க�ெபற� ெச���.

** �ேவக��தாம�**

க�பக� த�ைவ� சா��த காக� ம��த ���� 

��பன �ேவக ��ள ேவ�தைர ேச��ேதா� வா�வா� 



இ��� த�� ெல�� �ல� கா��� ��ைள� ேபா� 

அ�பைர� ேச��ேதா� வா�வ த�த� தா� ம�மா.

** 20. த�ைத தா�� ேப�.**

த�ைத - தக�பைன��, தா� - அ�ைனைய��, ேப� - பா� கா�பா

ெய�பதா�.

நா� மதைல�ப�வ�� �����கா� ப�ய�� த�த �����, ஈ

எ�� ப�கா� பா�கா���, அ�ன �����, ���யா

����ைய� கா����, ��ெபற� ெச�தவ�க� ளாத��, அவ�க�

உபகார�ைத எ��� மறவா� யாதாேமா� ெதா�� ெச�வத��

ேம����, த� ��� த�ளா� க�ப�சைட��, பா��

கைடவா��ப�� ���தான ��ற�கா� அவ�க���

ேவணவ���� யாேதா���ைற����, அ�ய�� பாரா��

பா�கா�த� ேவ���, அ�தைகய� பா�கா�த ��பல� த�

ம�களா� தான �ப��த����. த� ம�கைள� தா� ��க

வ��ட� கா�பா��வ� ேபா� த�ைன��, த� தா� த�ைதய�

கா�பா�� ���பா�க ெள��ண��� அவ�க� ��� கால���

யாெதா� கவைல�� அ�க�டாம� ேபா��க ேவ��ெம�ப�

க���.

** அறெந� �ப�.**



அ�ைன�தா ��ற�ைத ய���க கா�ப��� 

��னமற ெப�ேறாைர� �ைழ ய�காேதா� �த�� 

த�மக�� தா��� ச�மனமா வா��ைக ெப�� 

க�ம மதா� ந�க�� கா��யத� பயனா��.

** 21. ந�� மறேவ�.**

ந�� - ஒ�வ� ெச�த ந��த�ைய, மறேவ� - எ��� மறவாேத

ெய�பதா�.

சகலரா�� இஃ� ந��த�, ந�ேபத�, ந��ைக ெய�� ���

ந��ெய��� ெசயலா� �க� ெப���, அ��க�ைதய��ேதா�

ெசயைல மற�பதா�� ம��கமைட வத��� அவ�ட�

ெச��வத��� ச�ைக, ��ெச�த ந��யா� உத�ைய

மற�தவனா��ேத ம�ப�� �வ���த� ��ய� ேபாேமா?

ெவ�� மைறவா�.

அ�ேபா� ஒ�வ� ெச�த உத�ைய உ�ள����� ெச�

ந��ைய மறவா���தலா� அ�ந��ேய ஏைனேயா���

ந�ன��ய�� உ�ள� கள�க� ��� சதாந�த�ைதய

�ப��பா�கெள�ப� க���.

** ����ற�**



ந�� மற�ப� ந�ற�� ந�ற�ல 

த�ேற மற�ப� ந��.

** 22. ப�வ�ேத ப�� ெச�.**

ப�வ�ேத - அ�த�த தா�ய�க� �ைத�க���ய கால�க����

கா�����, ப�� - தா�ய வைளைவ, ெச� - �ைத�க

ேவ��ெம�பதா�.

காரண� ைக�ெபா���டா�� ேவ��யேபா� தா�ய�கைள

வா��� ெகா�ளலா�. ஆனா� ேவ��ய ேபா� ப�வெம���

�ைள���� த�க� கால�கைள வா�க �யலா�. ஆத��

��ைய� ���� ப���� ஒ�ேவா� ேவளாள��, ப��கைள

�ைள�க ��ய கால�கைள எ��பா������ �ைள��க

ேவ��ெம�ப� க���.

** க�ப� ஏெற�ப�**

ப�வ�ேத கா��� �ல� ப�ப��� ப��ெச�� 

உ�வ�தா லாய பய� ��� ப�� ெச�த���� 

ப�வ�தா� ேவளாள� ப��வ�தா �லேகா��� 

��வ�தா� ேகால�ைத�� ேத���ேகா� தா�ேகாேல

** 23. ம�ப�� ��ேண�**



ம�� ப�� ��ேண� எ�ப� 

ம��ேமா� ஒல���� �லபாட�.

ம� - அ��ய�ைடய ��ைய, ப��� - அபக��� உ�ேண� -

அ�� �ைளெபா�ைள ��யாேத ெய�பதா�.

ம�� - அ��ய� ெபா�ைள, ப��� - அவ�கைள ய� யா�

வ��, உ�ேண� ��யாேத ெய�ப� ம��� பாட�.

இ��ர�� வாசக�க�� அ��ய�ைடய ெபா�ைளேயா,

அவன� ��ையேயா, அவைன ய�யாத ேமாச��னா��

கள�னா�� அபக����ப� அ��ரம மாத�� ��த ேதக�ைத

ேசா�ப�னா��, கள�னா��, வ��ன�தா��

வள��காேதெய�ப� க���.

** ேம� ம��ர �ராண�**

தான��� ���� ம�� த� �ைள� �ய� சால 

�ன�� ���� ��� ெம�ச�ைத �ழ�க ப��� 

மான�ைத ய���� ���� ம�றவ��க�ைம யா�� 

�ன�� கரக������ �ற� ெபா��வ��� மாேதா.

** 24. இய�பலாதன ெசேய�.**



இய�� - த�னள��, அலாதன - ெச�ய� �டாத வ�ைற, ெசேய� -

� ெச�யாேத ெய�பதா�.

அதாவ� த�னா �யலாத��, தா� �� �� பாராத��, த�

அ�பவ��� வராத�மா�ய� ெசயைல� ெச�வதானா� ேதக�ைத�

க�ட�ப���வத�� �ர�ய�ைத �� ந�ட�ப��� ��

ெம��ண��� ஞான�தா� இய���லாத� ெசயைல ெச�ேய

ெல�� ����ளா�.

** 25. அரவமா�ேட�**

அரவ� - �ர��ள �ஷ� பா��கைள, ஆ�ேட� - ம�றவ�க�

�ர�வத�காக �ைளயா�� கா�டாேத ெய�பதா�.

��ட�க�� சவகாச��, ��ய�க�� இண�க��, பா��க��

பழ�க��, எ�வைகயா�� ��ப��� காளா�� ���. ஆத��

ெக�டவ�� ெவ�ற���� அத�ட� பழ�த�� எ�வைகயா�

ேமா�கா� தன��� �ற���� ��ப�ைத �ைள��� ெம�ற��த

ஞான�தா� �ஷ ெஜ���கைள� ெகா�� �ற� பய�ப� �தமா�

�ைளயா� �� கா�டாேத. அ� ெகா��ைனயா� ���ெம��

வ������ ����ளா�.

** �ேவக��தாம�**



அர�ைன யா�� வா� ம��க� ���வா�� 

இர��� ற�� ேபாவா� ேம��� ��� வா�� 

�ைர ெச� �ழ�யான ேவைசைய ����வா�� 

அரயைன� பைக���டா� மா���ழ�ப� மாேதா.

** 26. இலவ�ப������**

இலவ� - �� ���வா�, ப��� - ப�� ெம�ைத��, ��� -

���ைர ெச�.

ப���� ப��, பைன� ப��, இலவ� ப�� ெய�பவ� ��

இலவ� ப�ேச ��க ��� வான��, ��ண��ள� மாத��

இலவ�ப�� ெம�ைத ����ெல�� ����ளா�.

அத� ��ணேமாென�� ப�பல உ�ண ேராக�க� ேபா�, ேமக

கா�ைகயா� ���ப� பர�பைர�� ேறா��� ம�ேமக�ேபா�,

��டேராக�தா��டா� நைமக�ேபா�, �ழ�க���� கா��

மலப�த� �ைற�ப��, �மரக�ட வ�ேபா�. தா� ����

��டா��. ஆத�� ெபா�வா� �க�க�� இ�வ�

ப�����ெலன வ������ ����ளா�.

** பதா��த ��தாம�**



பல பல ெவ�ப� ேபா�� ப��ய ேம�கா�ைக 

�லவைர ேதா�� ேமக� ��ட��� �ன�பால� 

மல ப�த� �மர� ���� ம�மத �ைல���டா� 

இலவ ெம�ைத� ப��த ��லறம�க� ெக���.

** 27. வ�சக� ேபேச�.**

வ�சக� - உ�ள��� ெக� எ�ண�ைத ைவ��� ெகா��

ெவ��� ந�லவ� ேபா�, ேபேச� - ேபசாேத ெய�பதா�.

அ�தைகய வ�ச ெந�ச��ளவ� உலக��� எ�வைகயா�

உலா�வாென��� ந���ள பா�பான� தன���ள ந��ட

ெமய��� ம�றவ�க��� பய�� ெவா��ப� ேபால வ�ச

ெந�ச�� ம�றவ�க��� பய��லா�வா�.

** அறெந��சார�**

த�ைன�த� ெந�ச� க�யாக� தானட��� 

��ைன�தா ென�தா நல��ைல - த�ைன� 

�� ெக���� �ெந��� ��ேறவ� ெச�த� 

��ப��க�ப�ட க��.

*



** 28. அழகலாதன ெசேய�.**

அழ� - அ��ய� க�க��� ர��ய��, மேனாச� மத��,

அலாதன - இ�லாதவ�ைற, ெசேய� - எ��� ெச�யாேத

ெய�பதா�.

அதாவ� ஓ� கா�ய�ைத ெய���� ெச��� கா� அ�கா�யமான�

தன�� �க�ைத��, ந�����ைய�� த�வ�ட� ஏைனேயா�

க�க�� பா�ைவ� கழகா��, இதய���கான�த மாக�� �ள�க

ேவ��ெம�ப� க���.

** நால� நா��**

���யழ�� ெகா��தாைன� ேகா�டழ� 

ம�சளழ� மழக�ல - ெந�ச�� 

ந�ல� யாெம�� ந���ைலயாெம�� 

க�� யழேக யழ�.

�க�தழ�, அக�தழ� ம�ரழ� யா�� ெவ�� ����� ம�ச�

ேபா��, ���� ��ேபா�� மைறவ� ��ண மாத��, எ�ேத

ச���ேளா�� க� ��ர வா���ணர ேவ��ய அழ�, எ�கா�

ம�யா உ�ைம �ண����. ெம��க��யா� கைல��க� னழேக

��க �ற���ற தாத��, அ�தைகய வழ�ைன உலேகா��� �ற�க�

ெச�யா� அழகலாதனவ�ைற� ெச�த� �ேண ெய�ப� க��தா�.



** 29. இளெம�� க�.**

இளெம� - ேதக� இள�ைதயா� ப�ைச ப�வ��ேலேய, க� - கைல

��கைள உ�ள��ண��� ெம�பதா�.

ப�ைச ப�வ����� பால�ப�வ�, �மர�ப�வ�

வள�வ�ேபா� க��யா�ய கைல �� க�றலா� கைலெய� ��

ச��ர� நா�கா��ைற, ஐ�தா��ைறெயன வள��� �ரண

ச��ரென�ப� ேபா�, ேதக� வள�� ேபாேத கைல ��களா� ��

��க�� பழ�க�தா� ��ற�ெவ��� ெபயர�ற ேபர��

வள��� �ரண� ெப�வாென��� அ��� ���யா�

இளெமயா� ப�ைச ப�வ��ேல கைல��கைள� க�ெல��

����ளா�.

** 30. அரைன மறேவ�**

அறைன - அறவா�� கட�ளா� ��த�ராைன, மறேவ� - எ���

மறவாேத ெய�பதா�.

��த�ரா� ���� உலா�ய கால��� த�ைன� ெதா���க

ெள�றா�னா�, த�ைன மறவா���க ெள�றா �னா� அவ�

நா�னா� �றா���க, நம� ஞான�தா� ஒளைவயா� ம����

அறைன மறவா���ேகா ெள�� ��ய�காரண� யாெத��ேர�

அறைன ������கா� அற� ெமா��த ெபா�� ���� ����க



ேய� உ�டா��. அ�தைகய ��தனா �ய��யா� உ�ெம��

ெபா�� �ள�� ��க �வ��� ��டா� �கவா�ெய���

��வாண�ைத யைடவா�கெள�ப� ச��யமாத��, ச��யமா�

அறைன எ��� மறேவெல�� வ������ ����ளா�.

** அ��கைல� ெச�� - அறனா� ப��**

அறன� ற��த வா�ெமயா� நா��� 

�ற� கட� கட��� ேப�.

** 31. அன�த லாேட�**

அன�த� - அ�க ெவ�ள� ெப��க���, ஆேட� -� ���

�ைளயாடாேத.

ஆ�க���டா�� ெப� ெவ�ள�ேபா��� ���

�ைளயா�வ�னா�, அன�தலா� �� த��ப���, �ழ���,

����� ைககா�களய��� உத�ய�� �ேண ம�வத�

ேக�வா��. ஆத�� அன�தலா� ெவ�ள� ேபா���

�ைளயாடலாகாெத�ப� க���.

அன�த ென�ப�� ெபா�� - �வ�, மா�, ��ேகா�, �ரா�த�,

அ�கென��� �ற�த��.

அன�த ெம�ப�� ெபா�� - ���, ேசடெமன� �ற�த��.



அன�தெல�ப�� ெபா�� - �� த���ய ெவ�ள� ேபா�ெக��

�ற�த��.

பா� பாைஷ�� அன�தெல�� ெமா��� ெவ�ள�, ேபரைல,

��ேவக ெமன� ெபா�ள�������றா�க�.

���டக�, ����ற�, �� ம��ர�, ��க�க�, ��வாசக �த�ய

��க� யாவ���� பா� ெமா�கேள ��க ம���ள� ெகா��,

அன�த ெல�� ெமா��� ெவ�ள ெம��� ெபா�ைள

�வ����ேளா�.

அன�த ெல�பத�� ���ைர ெய��� ெபா�� ��வாரா��,

அன�தலாெடெல��� வா��ய���� ���ைர �ைளயாடாேத

ெய��� ெபா�ைள�த��. அ�கன ��� அ����ைர

ெச�யாேத ெகா�ச ���ைர ெச�ெய��� ெபா�� ெமா���

���� ேபதேமயா��.

** 32. க�வ� மற**

க�வ� - ஒ�வைர� ெகா� ெமா�யா� க��� ேப�� வா��ைதைய,

மற - � எ�கா�� ேபசாேத ெய�பதா�.

�க� க�க���� வா�கா� ������� ேப�வதா னா� தன�

மைன� ம�க��� ெவ����டாவத��, ���ப�



�ேவ�ெய��� ெபய�ெப�� ��ெவ��� அ��

மக�ெம�ப� க��தா�.

ஆத�� ஒ�வைர� க��� ேபசேவ��ய கால� ேந���

அ�வா�ைக ���வாக�� �யாயவாய���

உபேயா��பதா�� மா��ைக த�ம�ைத�� அத� �ற�ைப��

�ள���.

** அற�ப���ர சதக�**

க�தாெயன� �� ெயவைர�� ேச��காத 

க��வா� மைனயக��� 

த�வா��ைத��� �� க�வா��ைத ெகா��ல� 

த�ெமய� ேறா�ட���.

** 33. கா�ப� �ரத�.**

கா�ப� - உன���ள ந�ெலா��க�கைள �ைல�க� ெச�த�,

�ரத� - உட�கா�ேபயா�.

அதாவ� ஒ�ேவா� ம�த�� உலக��� �கமாக வாழ

ேவ��மா�� ேதக�கா��, வா��� கா��, மேனாகா� ெப���

த� ேதக�தா� ம�றய �வரா�க���� ��ப� ெச�யாம�

கா�ப��, த� வா��னா� ம�ேறாைர மனேநாக� ேப�த��,



����� ெச�த�மா�ய� ெசா�கைள� ெசா�லா� கா�ப�, த�

மன�� ம�றவ�க���� ��� �ைளய���ய வ�ண�கைள

ெய�ணாம��, உ�ள��� கப� �� வ��ன�ைவகைள

ய�க�டாம��கா�ப�� �ரதெம�ன�ப��.

** அறெந���ப�.**

ெபா�யக�� ெம���க�� ேபாதர� ேபா��த�� 

ைவய�ேதா ெர���� வா��� �கேம��த�� 

��யெனன �வெனலா� ெதா�� �ைல யா��த�� 

உ���ட� வா�� மன� கா�பத�� பலனா��.

** 34. �ழெம�� படவா�**

�ழெம� - அ�� ����ேதா�, பட - எ�� ெசா��� ப�யாக,

வா� - உ� வா��ைகைய ��ெபற� ெச�� ெம�பதா�.

அ�� ���த ஞா�கைளேய �ழவெர��� �ழெம� எ���

�ழெம�யெர���, ��ேதாெர���, ��த ெர���, அற��க�

�ைற����றப�யா� நம� ஞான�தா�� �ழெம��ப��

வா��ைகயா� ��தனாக� கடவாெய�� வ������

����ளா�.



�ழெம� ெய�ப� ����ேதா�, ��ேதா� ��ேகா ெர���

ெபா��க�� அதார� ெகா�� ��த�ராைன�� �ழவென�ேற

வழ�� வ�தா�க�.

** �ளாம�**

ஆ�ய� கட�ைள ய�மைற பய�தைன 

ேபா�ய� �ழவைன ��ைச ெயா���ைன 

ேபா�ய� �ழவைன ��ைச ெயா���ய 

ேச�ெய� ெச�வ�� ��வ� வண��ன�.

��வார� - �லவார ெம�ப��, ����ழ ெம� �ல�

�ழெமெய�ப��, ஒ� பலைன� ���த ெமா�களா��. அ�பல�

��� பலைன� க�தா��� பேராபகார� பலனா�ளேத�

அ�ேத�ைய �ழவ�, ���ேதா�, ��ப� எ��� �ற���

ெபயராலைழ�� வ�தா�க�. இைத ய�ச��� நம� ஞான�தா��

உன� வா��ைக�� �ழெம��பட வா�கெவ�� வ������

����ளா�.

** 35. ��ெம யக��**

�� - தா��த ெசய����ய, ெம� - ேத�ெய��

ெசா��த��ட�ெகாடா�, அக�� - ��� ��ெல�பதா�.



அதாவ� உன� உ�ைவ ம�ெறா�வ� க�ட�ட� ஆ! இவ�

வ�சக� �� ெக��ேபா�, ெபா�ளாைச ���ேதா�, க�ள�,

ெகாைலயா�, ��ய�, �யபசார ��� ேதா�, ெபா�ய� ��மக�

இவெனன, உ�ைன ம�ெறா�வ� அக��த��ட�ெகாடா� �ேய

ய���மக� ெசய�கைள யக�� ெம��� க��ைத �� ெமயக��

ெம�� ������ ����ளா�. ��ம�க�, ேம�ம�கெள���

ெபய�க� இ�தைகய� ெசய�களா� ேதா��யைவகேளயா�.

** வைளயாப� - ��ைனய�ச�**

க�ள� �� களவா�ன யாைவ�� 

ெகா�ள� �� ெகாைல �� வ�மற 

ெம�ள� ���� ெர��யாைர� 

ந�ள��� �ற ெப�ேணா� ந�ண���.

** 36. �ணம�ைக �ேட�**

�ண� - உம�� ேதா��ய �க�, அ� - அ�னாலாய ெத�ற����

ெகா��வாயா��, ைக�ேட� - அவ�ைற

ந�வ�டாேதெய�பதா�.

அதாவ� ��� ���த அ�டத��னா� �யா� ���

வ���ண�ைத �க �ைல�� கா�பாயா�� அைத ைக�டா ம�

���பாயாக. ����வ�� பதா��த�க�� �க�ைல ேதா��



�ண��டா�� அவ�ைற�� ைக�ேட�. ���

ஆ�ல��க���� அ�னதான�தா��, அறஹ��� க����

ேபா���னா��, அ��யைர� கா��� ஆதர�னா�� உம�

��டாய ��ண �ைலயா� உ�ற� ெசயைல� ைக�ேட� உ�மா�

ம�றவ�க���� ேபா���� ந�ேபாதக ����யா� தா�

ம�ேபா� �ைல���� ெசா��ண� கா��ரா�� அவ�ைற��

ைக�ேடெல� பதா�. தன���, �ற����, ��ண ��டாக�

ெச�த� �யாய�ண��, தன��� �ற���� அ��ண ��டாக�

ெச�த� �ய�ண� மாத�� எ�கா�� �ய�ண�கைளயக��

�யாய�ண�கைள �ற�� வேத �� ெந�� �ைலகளா�.

�லெம��� ஓ� ���ப��� வ��ன� ெபா�ளாைச ��

ெக���, கள� �������மா�� அ��ல�� ��வ� க����

அ��ண�கேள ���.

அ�த�த� ���ப �ல��� �ண�களா� அவரவ� க�நப����

��க�கைள�� �க�கைள�� அ�பவ� கா��யா �ண���

ந�வா� ெமகைள� ெப��� ��ண� க�ட�ட��

அ��ணமைத� ைக�ேடெல�� ந��ண �ைலைய வ������

����ளா�.

** 37. ��� ��ேய�.**



�� - ஒ�வைர ேந���, ��ேய� - அவைர ��� ��காேத

எ�பதா�.

அவரவ�க����ள �ய �ண�கைள��, �யாய �ண�கைள��

ந�காரா��� �யாய ���ேதா� பா� ேநய� ���� அவ�கைள�

��� ��வதா��, �ய�ண �ைலேய �யாய �ண�ேதா�

�ைல�க�டா� அக��யெத�ப� க�� தா��. ஆத��

ந�ேலாைர ய��த அவ�க�ட� �� ந��ண��� ���கா�

அவ�கைள ��� ��ேயெல�� ����ளா�.

** ’��ைர**

ந�லாைர� கா�ப�� ந�ேற நல��க 

ந�லா� ெசா� ேக�ப�� ந�ேற - ந�லா� 

�ண�க�ைர�ப�� ந�ேற யவேரா 

�ண�� ���ப�� ந��.

** 38. ெக��ப ெதா�**

ெக��ப� - ம�ேறா� ����� ேக��டா��தைல, ஒ� -

அக����ெம�பதா�.

ெக� எ�ண�ைத��, ெக� ெதா�ைல�� ஒ��� வாழ ேவ��ய

காரண� யாெத��,



தன��� ேதா��� ெக� எ�ண��� ��ேவ த��� ள���

ெகா��ேப�� ��வ�ட�, த�ைன ய�யா மேல வாைழ�

பழ��ேல ஊ� �ைழவ� ேபா� �ைழ�� ெக������.

த��க�ைத நா��றவ� எ���� �க�ைத�� ேகாற� ேவ���.

அ�ஙன��� த� �க�ைத நா� எ���� �க�ைத�

ெக��பதா�� அ�ேக��� பலேன தன��� ேகா�ைட ���

ெச��மாத�� ெக��ப ெதா� ெய��� வாசக�ைத �����

����ளா�.

** ப��ன�தா�**

இ��ப� ெபா� ேபாவ� ெம� ெய� ெற�� ெந�ேச 

ெயா��த���� ����ைன ��னாேத - ெப��த ெதா�� 

ந�மெத�� நா���க நா� ந�க� ேப� க�� 

த�மெத�� தா�����தா�.

** 39. ேக���ய�.**

ேக�� - உன� ெச�களா� அறெந� வா��ய�கைள�

ேக�பத��, �ய� - �ய����� ெம�பதா�.

��வ� வ�வ�வா� அ�சர�க��லாத கால��� ��த �ரானா�

ேபா��த ��ேபத வா��ய�கெள��� ���டமா�. ச�ப

பாப�ஸ அகரண�, �ஸலஸ உபச�பதா, ச��த ப�ேயாதபன�,



எ��� பாப� ெச�யா���க�. ந�ெம�� கைட����க�

உ�க� இதய�ைத ��� ெச��� ேகாெள��� ���

ேபதவா��ய�கைளேய ஒ�வ� ெசா� ல�� ம�றவ�க�

ேக�க�மா���தப�யா� ���ெய�� வழ��வ�தா�க�.

இ�தைகய �� ெந�களைம�த ��� ெமா�கைள� ேக�ட��,

அ�� அ�தரா��த�கைள ����த��, தா� �����ண��த

வ�றா� ெத�த��, அ�ெத�வா� ��க �வ���யைடத��

ெகா��, வ�வ�வ அ�சர�க��ள சகடபாைஷயா�

சம���த�� �ரா�ட பாைஷயா� த���, ��த�ரானா�ய��

அவ� ேபா����ள �� ெந�க� யா�� அ�சரவ��� ப����ள

ேபா��� ெச�� ெச�வமா� கா�க�னா� ேக��ண�வேத

ெத�வாத�� ஞான�தா�� ேக�� �யெல�� ����ளா�.

** ����ற�**

ெச��� �ைவ�ணரா வா�ண� ��மா�க 

ள�ய�� வா�� ெம�.

ெபா�� ச�பா���� உபாய�ைத� க�� ெபா� ெசா��

வ����� அ�ஞான ���க�� ேக���� �யலாம�

ெபா�ளாைசய�� க��ற�பான ��ெந�கைள� �க���



ெம��ஞான ���க�� ேக���� �யல ேவ��ெம�ப�

க��தா�.

** 40. ைக�ைன கரேவ�**

ைக�ைன - உன� ைக�ெதா�லா� ெசயைல, கரேவ� - ைக

ேசா��� ��னைடய� ெச�யாேத எ�பதா�.

அதாவ�, ைக�ைனயா� ெச� ெதா��� ேம�� ேம��

அ��ைன ���� ெச�� �� ெச��� ெபா���� ��

ெச��� ெபா��க� �ற��� ெப�ேற �ள�க� ேவ���.

அ�ஙன��� ைக�ைனயா� ெச�ெதா�� ெபா��க� ���

ெச�தவ���� �ற��� ��ற ேதா��மா�� அ�ெபா��

நா��� நா� �ற������வ� ம��ெச� ெதா�லா�

ைக�ைன�� கர�� பாழைட�� ேபா�. ஆத�� ெச�ெதா�ைல

நா��� நா� �ற�பைடய� ெச�ய ேவ��ேமய�� ஒ���

கரேவெல�� ����ளா�.

** 41. ெகா�ைள ���ேப�**

ெகா�ைள - ெபா�� ெகா��� ெகா�ளாத ெபா�ைள, ���ேப� -

� ஆைசைவயாேத எ�பதா�.



�த���� ெகா�ளாத� ெபா�ேள ெகா�ைள ெய�� �ற�ப��.

அ�தைகயா� ெகா�ைள ெகா��ேதா� மன� �மர��, ேதக�

பதர��, அவ� ெபா�ைள ����வ�னா� ����ேனா�

ெபா�ைள அவைனய�யா� ம�ெறா�வ� ெகா�ைள�

ெகா��வாென�ப� அ�பவமாத�� அ��ய� ெபா�ைள

யபக��க ���பாேத ெய�ப� க��தா�.

** 42. ேகாதா�ெடா�**

ேகா� - உ�ைன ��ற��� காளா���, ஆ�� - �ைளயா�ைட,

ஒ� - எ�கா�� ����� ெம�பதா�.

த�ைன�தாேன ��ற��� காளா����� �ைளயா� �க�

யாெத��, க��ைன� �� ����� க� �ைளயா� ��,

ம�றவ� ெபா�ைள அபக��க ���� �ைளயா�� ��

�ைளயா���, அ��த �றேவா�க� �����, அ�கா�க�

����� ��றவா�யாக ����� ஆ�ட�ைத �ைளயாேட

ெல�� �� ��ளா�.

** அறெந��ப�.**

��டேன க�ள���� ெதா�ைல �ைளயா�டக�� 

ஆ�ல��ேக ய��ம�� தான�தமா�த�� 



�தக�� ெய� ஞா��� ேதவ ெனன ேபா��த�� 

ேபா� �ழ� �����ேதா� ேபாதற��� பயனா��.

** 43. ச�கரெந���**

ச�கர - அறவா�யா� த�ம�ச�கர, ெந� - ஒ��க���, �� -

�ைல��� ெம�பதா�.

��த�ரா� அரச ���ரனாக� ேதா�� ச��ய த�ம�ைத�

ேபா��தப�யா� அதைன� ேகாென� ெய���, அஃ� சகல����

ெபா�வாய த�மமாத�� அறெந� ெய���, அவ�

உலகெம��� ��� அற�க�ரா� ச��ய த�ம�ைத

�ள��யப�யா� ச�கர ெந� ெய��� வழ�� வ�தா�க�.

** ம�ேமகைல**

த�மச�கர� உ���ன� வ�ேவா� 

அற�க�ரா� �ர�பட ����ய

காம� கட�த வாம� பாத� 

ெபா�ன� ேந� வல� ெகா� ச�கர�ைக 

ம���� �த�வ� மகெனம�க��த 

எ�ண�� ச�கர வாள ெம�க�� 

அ�ணலற�க�� �����காைல.



��ேபதெம���, ���டெம��� வழ��ய ��� ெமா�கைள

கைல��க�� வ��� �ென�ெய���, ெச���க�� வ���

பாெந�ெய���, அரச�க� ெச�� ய� ேகா� வ��� வ���

ேகென�ெய���, ெபா�வா� ��ெந��� வ��� �ெண�

எ��� ேபா����ளவ��� உலெக��� �����ள ச�வ

�வ�க� ��� க�ைண ைவ��� கா��� ெந�ேய �ேசஷ

ெந�யாத�� நம� ஞான�தா� ச�கர ெந� ��ெலன வ������

����ளா�.

** �வக��தாம�**

�ென� வைக� ேநா�� �����ைழ�� �ெம� 

பாென� பல���� ப��ய� கட�ள�ன 

ேகாென� த�� ��ற �ண�ேதா� �ண�� மாேதா 

� ெண� வைக���ற ந����� க��தெம�றா�.

** 44. சா�ேறா�ன���.**

சா�ேறா� - சகலரா�� ந�� ம����, இன�� - ��ட�தா�ட��,

இ� - � ேச��� வாழ�கடவா ெய�பதா�.

சா�ேறா ெர�பா� சகல ம�களா�� ேமேலா� ேமதா�ய ெர��

சா��த� ��ய ேம� ம�களா�� சா�த���ேதா�கேளயாவா�.

சகல ந� ����ய�க���� சா�றா�� ேம� ம�களா�



ந��ன�ேதாைரய��� வா�வ� னா� தன���ள ெபா���,

கள��, ெகாைல��, காம��, ெவ��ம�� ெம���, �ைக��,

கா��ய��, சா�த��, �தான�� ெப�� ��வாணமா��க��

���கமாக �ள���.

ஈத�� த�ைன��ற தாயானவ� எ�கா�� அ��

ெகா�ெடா��பவளா��� உம� ���ர� ேம�ம�களா�

�ேவ� கைளய��� கைல��கைள� க�� சா�த��யா�

சகலரா�� ந� ேலாென�� ேக��� ப�ட�ட� ��றா�

அகம��ைவ�� அ�ைப�� ெசா�ல� த�ேமா ஒ�வரா��

ெசா�ல�தரம�றா�. ஆத�� ந��ன�ைத� சா��ெதா���

சா��ேய ந�ெற�� ����ளா�.

** ����ற�**

ஈ�ற ெபா��� ெப��வ��� த� மகைன 

சா�ேறாெனன� ேக�டதா�.

** �மேரச� சதக�**

அ�த �� மரகத� க�ைல� த���� 

ல��த�� ப�ய �றமா� 

ஆன ெப�ேயா�கேளா� சகவாசம� ெச�� 

லவ�க� �ண� வ�ெம�ப�கா�.



** 45. ���ர� ேபேச�**

���ர� - ெபா�யா�ய வா��ைதகைள ெம�ேபா� அல�க���,

ேபேச� - � ெய��� ேபசாேத ெய�பதா�.

அதாவ� த� க��னா� காணாதைத� க�ட� ேபாலல�க���

ேப�த��, த� ெச��னா� ேகளாதைத� ேக�ட�

ேபாலல�க���� ேப�த��, த� நா�னா� உ���காதைத

உ���த� ேபாலல�க���� ேப�த��, த� நா��னா�

�கராதைத �க��த� ேபாலல�க��� ேப�த��, த� உட�

ப���காதனவ�ைற ப���த�ேபா லல�க���� ேப�த��,

மன���� ெசா��� ெபா�யாத�� அ�ெபா�ேய ேம�

ேம���ர�� உ�ெம�ைய மைற�� உலக ப�த��� ���மாளா

��ப���காளா�����. ஆத�� தா� ெசா��� வா��ைதக�

ெபா�ெய�ற���� மனசா�� ��ெட��� அ�சா�

அ�ெபா�ையேய ெம�ேபா� அல�க���� ேப�த���

வா�ெம��ேக� ேவ��ைல ெய�பதா�.

ஈத���� ஒளைவயா�ய ஞான�தா� ��கால�

�ண��தவளாத��, வ��கால��� ஒளைவயா� அவசர� �ைச

ெச�ய அைத�ண��த யாைன�க� க��நாயக� அவசர� �ைச

ெச�ய ேவ�டாெம��� �� தன� ��� ைகயா ெல���

ைகலாய��� ��� ��டாெர��� ���ரவா��ைதயா�



க�பனா� கைதைய� க�� ��வா�க�. அ�தைகய ெபா�யா��

க��� கைதக�� ெம��ணரா� ேம�ேம�� ��க���

காளாவெர��ண��த ஞான�தா� ���ர� ேபேசெல��

வ������ ����ளா�.

** கா�ைக பா�ய�**

���ர மா��த �த�வாள� 

���ர���� ேகா�ைரயா� 

���ர��� �ர�யா�க 

ெள��ர�தா� ெம��வ� �ேட.

** 46. ��ெம� மறேவ�**

ெம� - ேதக�ைத, �� - ��� ெச��� �ஷய���, மறேவ� -

ஒ��கா�� மறவாேத ெய�பதா�.

��ெம ெய�ப� �ல�கண� ெம� �ராத�� �றெம�� �ரா� ேதக�

���க��பா� ெத� �ைல�� �ேவக ����� ��டாவத��

இதய��த����� ஏ���டா��. அ�தைகய �தய��த��ேலேய

சகல �க�� �ள���ற ப�யா� அவ���� �லகாரணமா�

�றெம���ெர��� ��ெமயாத�� ேதக ��த�ைத �ட� ெபற�

����ளா�.



����� ஆ��ேயாரா� நம� ேதச�ைத யரசா�� வ��

ஆ��ேலய�க� ெவ�ெம� �ற�தா� ��த ேத�களா��.

எ�கா�� த�க� ேதக�ைத ���க��பவ�களா க��, ��த

உைடைய �ைடயவ�களாக�� ேதா��யப�யா�, அவ�கைள

��ெமய�, ��ெம�ேயாெர�� இ�ேதச�ேதா� வழ��வ�த

வா��ைதைய� ெகா��, இவ�க� காணாத ைவேரா�பா

ேதச����� ��ெம ெய��� ெபய� வா�� ���பைத ேதக ��த

ேதா�றமா� ��ெமெய�ேற ெத���� ெகா�ளலா�.

** அ��கைல� ேச�� - உ�ெளா�ப��.**

��ெமயதா� �க�ெகடா ��த�தா� 

��ெமயதா ��ெளா�.

** 47. ���க� ெசா�ேல�.**

���க - ஒ���� வா��ைத �ற���� �ல�படாம�, ெசா�ேல� -

ேபசாேத ெய�பதா�.

அதாவ� ேப�� வா��ைதகைள ���� ���� உ��� ெகா���

ெவ��ெகா��மாக ேப�த��� ேபசா���ப� �கமாத��

ேப�� வா��ைதகைள ����யாக ெவ��டா� உ���ேக

����� ேபசலாகாெத�ப� க��தா�.



�க���பா� வா�������� வா��� ���பா� அக� ���பா�

வ�செந�ச��� ந�� �ள���றப�யா� அ�ந��� �ஷ��

இதயேகாச�ைத� ெக��ப�ம�� ேதக�� பாழைடவத��

���ேப ஓ� �லமாத�� வ�ச�ைத ெந����� ���க�

ெசா�ேலெல�ப� உ�க��தா�.

** 48. �� ���ேப�.**

�� ஒ�வைர வ����� �� ெக���� தானா� ெக��கரவைட�

ெசயைல, ���ேப� -� ெய�ேபா�� ஆைச ைவயாேத எ�பதா�.

அதாவ� தா� ேவ�ெதா�� யா���� ம�ெறா�வ� ெபா�ைள

வ�சக�ைளயா�ைடயா� ப��ப�� �ெத�� ேமா�

ெதா�ைலேய ெந��� ��ெகாள�ெச�வ�மா�ய

அ��ய�ைளயா�ைடேய ��க ���� தா�� ெக�வ�ட�

ம�றவ�கைள�� ெக��� பா�ப����றப�யா� வ�����

ெக���� �ைத ���ேபெல�ப� க��தா�.

** கா�ைக பா�ய�.**

ேகா���ளேம �லநல ம���� 

வா��டா��ப வா��ைக�� ���� 

���றாட� ���ைள ய���� 

ேபா��தான� ெபா��ட� ேபா���.



** 49. ெச�வன ���த� ெச�.**

ெச�வன - � ெச�யேவ��ய கா�ய�கைள, ���த - ��ெபற, ெச�

- ெச�யேவ��ெம�பதா�.

அதாவ� தாென��� ���க ேவ��ய கா�யா�க� யா��

சகல���� - உபேயாகமாக� ��யதாக�� சகல��

ெகா�டா�வதாக����த� ேவ���. அ�ஙன��� ெய��த

கா�ய�ைத ���த ���கா� �ைற�த��மா�� தன�� வ�க�

க�ட��டாவ�ட� ெபா��� ந�ட ��டா�� ெக��.

ஆத�� எ�தகைய கா�ய�கைள� ெச�ய �ய�ற ேபா���

அவ�ைற� ���த� ெச�வேத அழகா��.

** 50. ேச�டம��� ேச�.**

ேச�ட� - இஃ� ேசர���ய ந�ேலா�டமா, அ�ல� ேசர��டாத

ெபா�லா�டமாெவ��, அ��� - ெத���� ெகா��, ேச� - �

ேச��� வாழ�கடவா� எ�பதா�.

�யெர���, �யாயெர���, ந�ேலாெர���, ெபா�லா ெர���

வழ���ப�யான� ��ட�தாைர� க�டாரா��� ந�ேலா�ட�

ேச�தேல ந�ம�கெள�பத� காதாரமாத�� �யாய�கைள��,

அ�� ���ேதாைர��, த�னவர��யெர��� ேபதம�ற ேம�

ம�கைள��, அ��� வா�கேவ��யேத �ேவக ���க�



ேகா�ேவா� �ணமாத�� ேச�டம���� ேசரேவ��யேத

�ற�பா��.

** �� ெவ�பா**

��ைத�லா �யவ�� ��ைதய� ேச�லவ� 

��ைதய� த��ட�ேத ���ேம - ��ைத�� 

தால�ழ� ����தா� ற�பால������ 

பாலதைன� ெசா��வேரா பா�.

** 51. ைசெயன� ��ேய�**

ைசெயன - �யா�ெய�� உ�ைன ெம��� ப�யான ேவஷ�

���, ��ேய� - ��லாவாேத எ�பதா�.

பா� பாைஷ�� ைஸ எ�� ெமா��� ஞானெம� ��,

ைஸலெம�� ெமா��� ஞான���ெற���, ைஸவெம��

ெமா���� த�ைன ய�தெல���, ைஸேயாக ெம�� ெமா���

ஞானபா��ய� அ�ல� �யானவ���ட ெம���

����ளப�யா� (ைஸ) ெயன���� ஞானவா� ேபா��,

ெமள� ேபா�� ேவஷ���� ெகா�� ம�றவ�கைள வ�����

ெபா�� ப��� ம�ணாைச, ெப�ணாைச, ெபா�னாைச ய�றவ�

ேபா� ந��� �வாைச�� ��ற�ெப��� ஞா�ெயன� ��த�



யதா��த ஞா�கைள இ��ப���த� ேக�வாக� ேதா�றலா� ைஸ

ெயன� ��ேயெல�� ச��ய �ைலைய �ள����ளா�.

** ேம�ம��ர �ராண�.**

��தெம� ெமா�க�� ெச������ ெகலா 

���ரனாய �� ேவதனா�� 

ெலா�ெத� மன�தனா �வைக���லாய� 

த��வ� �னா� ற�ைவவா��னா�.

** 52. ெசா� ேசா��பேட�**

ெசா� - ஒ�வ���� ெசா��ய ���வா��ய���, ேசா�� -

தவ�த� ��டா��ப�, பேட� - ெச��� ெகா�ளாேத.

ஒ�வ���� ெபா����ேப� வாெவ�� ����,

அ�னம��ேப� வாெவ�� ���� அவ� வ�த ���

ெசா��ய ெசா�றவ�மா�� ��க அவாவா� நா� வ�தவ�

மன���� நாணைட�� ேபாவா�. அ�வைகயா லவ�

மன����� ேபாவ �னா�� அவ���� ெகா��ேப ென��

ெசா��ய வா�ைக� ெசா�லாம���ப தழகா��. ஒ�வ���

அவா ��க� ெசா�� அ�ெசா� ேசா��ப� மா�� அத���

வா�� ெபா� ேவ��ைல ெயன�ண��த ஞான�தா�



ேதகேசா���� ெசா�ேசா��பேடெல�� வ������

����ளா�.

** 53. ேசா��� ��ேய�**

ேசா�� - ஒ� ெதா��� ெச�வத��யலாதவனா�, ��ேய� -

உலாவாேத ெய�பதா�.

அதாவ� ஓ� ெதா��� �தவாதவனாக��, ஓ� ��ைத�

�தவாதவனாக�� ேசா�ேப� ��வானா�� �ேவ�க ளவைன

�வ அ�வ �ர���� கைடயாக ம��ப�.

** �ேவக ��தாம�**

க��ய �� க�லாதா� கசடனா�� 

கண�க��� ேபசாதா� �டனா��

ஒ� ெதா�� ��லாதா� �க�யா�� 

ெவா���� �தவாதா� ேசா�பனா�� 

ெப�ேயா�க� ����� மர�ைத� ேபால 

ேபசாம���பவேன ேபயனா�� 

ப�� ெசா�� த��பவ� பச�பனா�� 

ப��பவ�� ����ணா� பா�யாேம.

** 54. த�ேகா�ன���**



த�ேகா� - எ���� கா�ய�கைள ���க�த�கவன�, இன�� -

���ற��, இ� - � ேச�����க�கடவா ெய�பதா�.

ஓ� சைப� ெல��� ேப�வத��� த�கவ� ஓ� �பகா�யா�கைள

���பத��� த�கவ� ��ெந�கைள� ேபா��பத��� த�கவ�

ந��ைல���, �யாயவாய��� ேப�வத��� த�கவ�, எ��த

கா�ய�கைள எ��த��� ���க� த�கவென�� பல��

ெசா���ப�யாக ����� பானா�� அவைன� ெகா�ேட சகல

�����த�கைள ��� �� ெகா��வ�ட� ம�றவ�க��

த�கவென�� ேமைற நட�� �க� ெப�வா�க� எ�ப�

ெம�யானதா� அ�ப�� ப�டவைன ய�� ��� த�ேகாெனன

�ள��வா� எ�� ����ளா�.

** ����ற�**

த�கா �ன�தனா�� தாெனா�� வ�லாைன� 

ெச�றா� ெசய��ட�த ��.

** 55. தானம� ����**

தான� - ஈைகயா�, அ� - அ�ெசயைல, ���� - �

ஆைச�ெகா���.



அ�� ���ேதா�ட�� ஈைக ������ப �ய� பாத��

ஈைக���� �த�க�தா� எ�லா �க�� ேதா�� ெம�ப� ���.

இ�தைகய தான��� உ�தமதான ெம��� ம��ம தானெம���,

அதம தானெம��� ��� வைக�ப��.

இவ��� உ�தம தானமாவ� ெம�� ெபா�ைள �����

ேம�ம�களாக��, ����ற�கைள யக��� �த� வாளரா க��

�ள��ேவாைர� க�� அவ�கெள����ள �ய��ைய

���க�த�க �த�யா� தான�ெச�� வ�தேல உ�தமதான

ெம�ன�ப��.

** ��கைல�வாகர�**

அற��னா��யவ�� ெப�� ெபா�ைள 

�ற��ைற� ��ற ��ற��த ந�றவ�� 

ெகா� ெகன� ப��� �ைற�ர�த வ�வ�

��ள �வ��வ ��தம தான�.

��க�� ��க ெம��� ேயைழக����, ��ட�க�� ��,

ஊெமக����, ெதா�� ெச�ய ச��ய�ற அ�க�ன ����

ெச�ட�க��� �வ� ம�� மதான ெம�ன�ப��.



ஆ�ல��க�த க�ம �����க� 

ெச�ட���வ� ம��யதான�.

சகல�ம�ய� ��ச��ட��ப��, ����யா� �க�ேவ��

ெம�ற��ப��, ந�ெம� ேலா�ெய�� ெசா��வா�கெளன

பய�த��ப��, ஒ� பலைன� க��ய�� ப��, �ர�ெவ�� பல�

ெசா���ப� ய��ப��, பா��ேபா� ெம���ப� ய��ப��

ஒ�வ� ேக��� ெகா�ட�� ேப�ல��ப�� அதமதானெம��

�ற�ப��.

ஆ�வ� �கேழ, ய�ச�, ைக�மா�, காரண� க�ேணா� ட�

கட�பாெட��ைவ ஏ��கைடப� வதமதான�.

இ�தைகய �வைக தான��� உலக �����த����� ம�க�

�����த����� ஆ�யாக �ள�� �ல� ெத�பட ேநா���

ெத��ல�ேதாரா��, சமண ��வ�க�� �வேத உ�தமதா

நமாத�� அத� சாதன�களா �ண��த ஒளைவ�� தானம�

���� எ�� வ������ ����ளா�.

** ����ற�**

ெத��ல�தா� ெத�வ� ���ெதா�கறாென�றா� 

ைக��ல�தா ேறா�பறைல.



** இ�கா�த�**

�ற�தவ�க� ேவ��யேதா� ���ர� ந�� 

�ற�தவ�க� கா�� ���கட�ய�� 

அற�பலமா�� ���ேதா�� �ைறய�லா� 

�ற�த ெந�யா �ளேதா� ேப�த� யாேதா

** 56. ��மா�� க�ைம ெச�.**

�� - ம�ம�க�� �ற�த, மா� - ��த�ரா�, அ�ைம - பாத ��

ெய��ர��, ெச� - �� ெச��ெம�பதா�.

த�ம�ச�கர� �ரவ��தன ென�ன உலெக��� வ�ட���

அறவா�ைய ����ய� ெகா�� மாெல��� ெபய�ெப�ற

��த�ரா�� பாத�� ெய�ெற�� ச�க�ேதா�கைளேய

ச�கறெனன� பா��� ச�க த�ம� ைதேய ����� ப�ற��க

ேவ�� ெம��� க��தா� ப�ற�றா��

க�ைமயாகேவ��ெம�ப� க���.

** �வக��தாம�**

மலேர�� ேசவ�ேய மாெல�ப மாலா 

வலேர�� ய�ச� ெச� த�ச� ப�வா 



னலேர�� ய�ச� ெச� த�ச� ப�ேம 

�லேர மல ெர�� ேம�தாவா ெற�ேன.

** �ளாம�**

க�மாைல ெவ��ைனக� காரளர��� 

கைட�லா ெவா� ஞான� க�����தாெய�� 

ம�மாைல ந�ென�ைய ��பய�தா ெய�� 

ம�ேய ��ன� பர� மா��வத�லா� 

��மா ேல ேதனா� மற��த ேம��� 

��வண�� ேசவ�யா� ேதவா� ேதவ

ெப�மாேன ��ெப�ெம� ந��ணரமா�டா 

�ண��வா� த�ெம� �ைன�ண� ெகா��கலாேம.

இ�தகையா� ��த�ராைன� ��மாெல�� ������� ப�ம��

��கைல �லா�� �க��� கா���� �� ென����

கட��தா� மாேல யா�ெம�� ����ள ����ப�

��த�ராைன கண நாயகெர���, �நாயக ெர��� சகல

�லா��ெயா�க�� த�கட�க��க�� கா��� ����

�����றா�க�. இ�ன�தரா��த� உணராமேல ������

வ���றா�க�.



ேதவெர�பா� யாவ���� வ�கா����, ஆ�ேதவ� மாக

�ற����தப�யா� நாயனா� ����ற����

சா���க�ெகா����ள ��த ச�க�ேதாரா�� க�ேசகர ெப��

ேதவனா� “ேத�� ��மாெலன�” �ற�த ெத���

��வா��னா�� ��மாெல��� ெபய� ��த�� ��ய சக��ர

நாம�க�ெலா�ெற� ற����ள ஞான�தா� தன� ஞான��வா�

��மா�� க�ைமெச� ெய�� ���த� ����ளா�.

** 57. ��ைனயக��**

�ய - ெகா�ய, �ைன - ெசயைல, அக�� - இதய��� ப�ய �டா�

��� ெம�பதா�.

ெபா�ைய� ெசா�� வ���ப��, அ��ய� ெபா�ைள

யபக��ப��, �ற� மைனயாைள ����ப��, �வ��ரா� கைள

வைத�ப��, ம� ெக���� பான�கைள� ���ப�� ஆ�ய

��ைனகளா� ப�சமா பாதக�கைள யக�றேவ�� ெம�ப�

க���.

** ����ற�**

�ைன�க� �ைளெகட ேலா�ப� �ைன��ைற 

���தா�� ��த��ல�.



இ�தைகய� ��ைனக� ஒ��த �ட�� ஞான��ட� �ள��வைத

அ�பவ�ெகா�� அறவா�யா� ேபா�� ��ளப�யா� அவர�

ேபாதைனைய� ��ப��ய ��த ச�க�ேதா�� த�க�

�யான�க�� �ள����ளா�க�.

** 58. ��ப��� �ட�ெகாேட�.**

��ப���� - உப��ரவ��டாவத�காய, இட� - ஆதரைவ

ெகாேட� -� எ�கா�� ெகாடாேத ெய�பதா�.

அதாவ�, �தா�ட���� �ட� ெகா��த�� ��ப�

ெகாைலபாதக�� �ட�ெகா��த����ப�, க�ள����

க�யா�ட�� �ட�ெகா��த�� ��ப�, �பசா�க��� ��

ெகா��� ைவ�த�� ��ப�, ெபா�ைய� ெசா��� ��பவ

ென��ண���� அவ���ட� ெகா��த�� ��ப�, ஈன ெசயைல

�ைடயா��� இ��ட� ெகா���� அ�கா�களா� அவ�க����

��ப�, இ�ல� ெகா��பவ ���� ��ப� உ�டாவ�

��சயமாத�� ��ப�ைத ��� ெச��� ெசய��� �ட�

ெகாேடெல�� வ�������ளா�.

** கா�ைக பா�ய�.**

வானவ��கரச� வா�ைம �ண��� 

ஈன� ெசய�� �ட�தரா தக��



ேமானவர�� ��� �ைல��

ஞான� தான� ந��வர�ேற.

** 59. ����ைன ெச�.**

��� - �����, �ைன - ஒ�ேவா� ெதா�ைல��, ெச� - ெச�ய�

கடவா� எ�பதா�.

� ெச�ய�ப�� ஒ�ேவா� ெதா�ைல�� ����� �தா����

ெச�ய ேவ�� ெம�பதா�.

** ����ர��.**

"ஆரா��� ெச�பவேன ய���ேளானா� 

அட�கம��தைடபவேன ய���ேளானா�"

** 60. ெத�வ�கேழ�.**

ெத�வ� - ேத�வகமா� உ�ெளா� க�ேடாைர இகேழ� - �

தா�� ெச�யாேத எ�பதா�.

அதாவ�, ம�கெள��� ஆறாவ� ேதா�ற���� ேமலா�,

ஏழாவ� ேதா�றெம��� ெத�வெம�ேபாைன, ஆறாவ� ேதா�ற

மான ம��ல�ேதா� இக�வானா��, அ�ெகா�ெமா�யா�



உ�ள� க��பா� வ�சக ���� தா��த �ற��ேக� த��பா

ென�ப� க���.

** �ேவக��தாம�**

ஆசார� ெச�வாரா� ல�ெவா� �க� ��டா� 

ஆசார ந�ெமயானாலவ��� ேறவராவ� 

ஆசார� ெச�யாரா� ல�ேவா� �க�ம�� ேபசா�ேபா� 

ேப��மா� ��ெயா� நர�� ��வா�.

இவ��� ெம�� ேதவ�கெள���, ெபா�� ேதவ�க� ெள���

இ�வைக���. அவ�க��, ம�கெளன �ல ����

ஒ��க����� �ேவக ���ேதா�கைள ச�வ ம�க��

ேதவ�கெள�� ெகா�டா� வ�வ �ய�பா��. இவ�கேள ெம��

ேதவ�களாவ�.

ெபா�ேவத� �ல�பலா��, ெபா��ராண� க��� கைதகளா��,

ஆகாய����� ���� வ�� ேதா��னா ெர���, ெபா�

ேதவ� கைதகைள�� ஆகாய�����த ேதவ� ெப�வ����

�ற�தாெர��� ெபா� ேதவ� கைதகைள��, அவைன� ெகா�ல

அவத��தா� இவைன� ெகா�ல அவத��தாென��� ெபா�

ேதவ�கைள��, அ�த மத�ைத� க���க அவத��தா� இ�த

மத�ைத� க���க அவத��தா ென��� ெபா� ேதவ�கைள��,



�சாரைண� ��ஷ� இ�� ��வ�� ஒ���க���ைல, �க���

ெச�வதா� ஓ� �ரேயாசன���ைல.

ம�க���� ேதவெரன� ேதா��யவ�க� �ற� �ற� ப��

ம�ப��� க��� வ�� ேதா�றா�கெள�ப� சா��யமா�.

** �வக��தாம� ேதவ�க� ல�சண�.**

���� ெபா��ல��� ேற��த ேதவ�த� த�ெம� ெச��� 

க�வ�� ெச�� ேதா�றா� கா�ல� ேதா�த� ெச�லா 

��வேம ெல�கலாகா ெவா����� �ல�ேம� 

ப����ய�ற ெதா��� ப�மல� க��னாடா

ெபா�� ���க�� க�பனா ேவத�க��� �ராண� க���

வைர���ள ெபா�� ேதவ�க� கைதகைள��, அவ�க�

ந���ைககைள�� ஒ��� ெம�� ேதவ�க��, எ�கா��

ேதா�ற���ய ேயழாவ� ேதா�ற �ைடயவ�க� மா�ய மகா

ஞா�கைள �கழலாகா ெத��� ெப� ேநா�க� ெகா��

ெத�வ�கேழெல��� ெத��பட� ����ளா�.

** ெசா�பசார�.**

எ��� ெபா�வா ����ெமா� �வ���த� 

த�� �ட�தாேன தலவாச - ம�கவ�க� 



பா�ைவேய ���தமவ� பாதார ��தமல�� 

ேசைவேய சா���ய�.

** 61. ேதச�ேதாெடா��வா�.**

ேதச�ேதா� - ேதச���ேளா� �ல��ட�� ஒ��க� �ட��, ஒ��-

மன�வ�� வா� -� வாழ� கடவா� எ�பதா�.

அதாவ�, ேதக��ட� ஒ�� வா�த��, ஒ� ேதச��ட� ஒ��

வா�த��, ஒ� ெபா�ைள� த�� ேதக��ட� ஒ�� வா�தலாவ�

�� ���பா� ம�த ேவதைன���, �� ேபாக�தா� தா� ெக��

ந�சைடத���, �� அவாவா� ெப����க���, இவ�ைற

�தா��� �த ����, �த ேபாக� �த அவா���� வா�தேல

ேதக�ேதா ெடா��வா�த ெல�ன�ப��.

அைவேபா�; ேதச�ேதா�� ��ள ெபா�யா�ரத �ல����,

ெகா�லா�ரத �ல����, களவா�ரத �ல����, காம�கா �ரத

�ல����, ம�வா� மய�கா�ரத �ல���� ஒ�� வா�க

ேவ��ெம�ப� க��தா�.

இ�தைகய ப�ச�ல�ேதா�ட� ஒ�� வாழா� ப�சபாதக�

ெசயலா� �ல�ெக�� ஒ�� வா�வானா�� �ல���ேதா�

யாவ�� � � ெய��க��� ேசர�டா தக�� வா�க�.



அ�தைகய வா��ைக� �ைணய�� வா�வ��� ம�வ� ேமலா�.

இ�தைகய �ல�ேதா�ட� ஒ�� வா�க ேவ�� ெம�ப� அ�ம�

க��ேதய�� ��ெந� ெக�� அவ� ெப�ய சா�, இவ� ��ய

சா�ெய�ேபா�ட��, அவ� சா� ெப�ய சா�, இவ� சா� ��ன

சா�ெய�ேபா�ட�� ஒ�� வா�க ேவ�� ெம��� க��த��.

����, ெந��மைம�த ேதச� ��� �ற��மைட�ேமய��,

அ���� அறெந��� அைம�த ேதச� ஒ� கா�� ���, �ற��

மைடய� ேபா�ற��ைல. ஆத�� �லமா� �� ெந�யைம�த

ேதச�ேதா�ட� ஒ�� வா�க ேவ��ெம�ப� ���.

** பழெமா� �ள�க�.**

ேதேரா� ம��� த�டைலயா�� ��வைம�த

ேதசெம�லா� 

ேபேரா�� பைட�த �ரா� �ரென�� ெப�ேயாேன�� 

ேநேரா�� உலக� ேதாெடா��ப�� நட�ப�ேவ ��யா�� 

ஊேராட�டேனா� நாேடாட ந�ேவாட ���தாேன.

��ெந�யா� ேந�வ��� ஊேராட �டேனாட��, நாேடாட

ந�ேவாட�� �க�ைல��� த�வதா��.

** 62. ைதய� ெசா�ேகேள�.**



ைதய� - ெகா�ரமா�, ெசா� - வா��ைதகைள, ேகேள� ெச�

ெகாடாேத எ�பதா�.

எ��யா� உ�ைன� ைத�க��� ெமா���, ெச�

ெகா��பாயா�� ேகாப��� அவ�ட� ேபா�ெச�ய ேந��

அதனா� ��க� ெப���. ஆத�� எ�� ைதய� ெசா�க���

ெச� ெகாடா���க ேவ��ெம�ப� க���.

அதாவ�, ������� ����� ெகா�ர� ெசய����

ைத�தெல���, ப��� ெகா�ர�தா� இைல��� மாத�����

ைதமாதெம���; ெகா�ர ெந� கல�த வ��� க����

ைதலெம���, ��பட �தய��� ைத�க���� ெகா�ர

வா��ைத��� ைதய� ெமா�ெய��� �ற�ப��.

அ��யனா� ��பட���� ைதய� ெமா�யா� ெகா�ர

வா��ைதைய ெச��� ேக�ட�ட� ேகாப���. அ�ேகாப�தா�

ஒ�வ��ெகா�வ� ைககல��� ைதய�� டா�. அ�ைதயலா�

��ப� ெப��மாளா ��க��� காளா�����. ஆத��

எ��களா� ���ெகா�ர ெசா�கைள ேகளா���பேத

�கெம�ற��த ஞான�தா� ைதய� ெசா�ேகேளெல�� வ������

����ளா�.

** 63. ெதா� ெம�மறேவ�.**



ெதா�-��வ, ெம� -ேத�களா� பழெமயா� ���ப� ேதாைர,

மறேவ� - எ��� மறவாேத எ�பதா�.

வாைழய� வாைழேபா� ெதா�� ெதா�� ேதா�� வ�� பழ ெம�

த��ய ���ப�ேதாைர மறவா���க ேவ��ெம�ப� க���.

ெதா��ெதா�� வழ��வ�� ��வ ���ப�ேதாைர

மறவாம���ப�னா��டா�� ������,

மற�ப�னா��டா�� ேக�� யாெத� �ேர�.

ெதா�ெம� மறவா� ெசயலா� ���ப� ���� யைட��

அவ�க���� �ேவக ����யைட�ேதா� சா�பா�

�����ப�ேதா� �க ������, ஞான�� ெப�வ�ட� ��

���ப�ேதா�� �������� �கவா��ைக� ெப�வா�க�.

ெதா�ெமயா� ��வ��ற�ேதாைர மற�� ப�ற�ற வைர� ேபா�

ந��த� �� ���ப�ேதா� ேதா�ற��, ேச��ைக�� மைற��

ேபாவ�ட� �� ச�த�க�� ������� பாழைட�� ேபா�.

** ����ற�.**

ப�ற�ேற ெம�பா� ப��ெறா��க ெம�ெற�ற� 

ேறக� பல�� த��.

** 64. ேதா�பைன ெதாடேர�.**



ேதா�பைன - உ�னா� ��ய��க�ப�ேடாைன, ெதாட ேர� -

��ப��� ெச�லாேத எ�பதா�.

��லா� ேதா�றவ����, ��ைதயா� ேதா�ற வ���� உ�ள

�ேராத� எ��ைய ெய�வைகேய�� ெஜ���மள��,

உ�ளனவாத�� அ�தைகய ேதா�பைன� ெதாட���

ெச��வ�னா� எ�தைக�� ��ப��டா ெம��ண��த

ஞான�தா� ேதா�பைன� ெதாடேரெல�� வ������

����ளா�.

இவ��� ேதா�பன ேதாடேர, ெல��� பாட ேபத� ���.

ேதா�ற �யா�ய�ைத ெதாட���� ெஜ��த தன�த ���.

ேதா�ற ��த�ைத �டா�ய��யா� ெறா��� ெஜ��த��

த�க�� அன�த���. ஆத�� ேதா�பைன ெதாடேற ெல���

வாசகேமய�� ேதா�பன ெதாடேர ெல��� வாசகம��.

ஓ� �யா�ய��ேல�� ��த��ேல��, வா�� வாத�� ேல��

அபெஜயமைட�ேதா�� உ�ள வ��ன�ைத�� ெபாறாைமைய�

�ணரா� ����ெவ�ெற�� ேதா�ற வைன� ெதாட�வதா��

ேக��ெட�ப� க��தா�.

** 65. ந�ெம�� கைட��.**



ந� - ந�ல, ெம� - ேத�, ந�ேற�, ந�லவ� என உலேகா�

ெசா��� ெசயைல, கைட�� - ��வாய பா��யெம��

ப��ெம�பதா�.

உலக�ேதாரா� ந�லவ�, ந�மா��க�, ந��ண� ேதா�,

ந����ர�, எ�� ெசா�வத�ேக�வா� ந� ெம�ைய� ேதா��

ைவ�பா� ேவ�� ந�ெம�� கைட�� ெய��, இர�டாவ�

ேபதவா��ய�ைத� ����ளா�. அதாவ� ெபா�� ெசா�லாெம�,

�ற�மைன நயவாெம�, கள� ெச�யாெம�, க�ள��தாெம�,

ெகாைல ெச�யாெம� ஆ�ய ��த ேத�களாக வா�தேல

ந�ெம��கைட ���த ெல�� �ற�த��, ந�வா�ெம�

ந���க� ந�சா���ைடய ந�ைமயா� ��த ேத�யாக வா�தேல

��வாண��� ���க பாைத�மா��.

** 66. நாெடா�பன ெச�.**

நா� - நா�ேடா� ந�ெச� ��ெச� ���� ெசய����ேயா�,

ஒ�ப - அவ�க� ச�ம���� ப�யான ெசயைல, ெச� -� ெச�ய�

கடவா� எ�பதா�.

அதாவ� - நாெட���, நகரெம���, �����ள இ�

வ��பா����, நகரவா�க� யாவ�� அரசன� ெச�ேகா ����

அட�� வா�த� ேபா� நா�� வா�க� யாவ�� ேவளாள�



ெதா�லா� ஏர���� ேகா�� ெகா�� வா�க ேவ��ெம�ப�

க��தா�. அஃ� யாெத� �ேர� ��ைய உ���ேபானா�

ேவளாள��� ஏ��, மா�� இ�லா��� ம�றவ�ட� ஒ��

உத� ��த��, �� வா��கா�� ஒ���கைள ஒ�வ� �����

பா��த�� ம�றவ� ���� ஒ��� பாய ��த�� ஆ�ய ச�வ

ேம�� ெசயைல�� ேகாைழ�படா� ெச�த�� நாெடா�ப�

ெச�தேல நலமா��. நாெடா�பா� ஒ�வ� ஏ��கா� ��

பா����� ம�ெறா� வ� பா���த��, ஒ�வ� ேம� �����

ம�ெறா�வ� ஏைர� ���த�மா�ய ஒ�பா� ெசயைல� ெச�த�,

நா����� ேக�ைட �ைள���� ெசயலாத�� உழேவா ரா�,

நா�ேடா� நாெடா�பன� ெசய� ேவ��ெமன வ������

����ளா�.

** 67. �ைல�� ��ேய�.**

�ைல�� - �யான �������, ��ேய� - � ந�வாேத

எ�பதா�.

அதாவ� ேதா��� ெபா��க� யா�� ெக�வ �ய�பாத��

அ�ேதா�ற �ைல��� அத� அவா�ைல��� ��லா�

உ�ெம� உண�� ���ைன �ைலைய� ��ெய ெல�ப�

க��தா�.



��வ�ளா� கா��� �ைல�� அ��ைலேய யா�.

** அக��ய�.**

�����க பா���டேவ ெபா�தா� ��� 

��ச�� ���ேல �ப� ேதா��� 

�����ேல ேபாகா� ஒ�மனதா� ��றா� 

��தெம�ற நாதெவா�� கா�� ேக���� 

இ��தெத�� � �ட� ெதாட��தாயானா� 

எ�ெண�ணா �ற��ற�� எ��� பா�� 

அ���மன ேகசர��� ��� ைம�தா 

அ�பேன லலாட��� ��� வாேய.

** ஞான��ற�.**

ஈெரா� �ெத� �ைறவ �ைர�தன� 

�ெரா� �� �ைல. 

ம���ைன�� பா� மன�த� ��ேட� 

அ�����ட� கா� �ைல.

அ��� �ைலைய�ப�� ��ப� அ�ைக��� ப�க�� ����

ஆதாரமாத��, அ�தைகய ��க�ைதயக��வா� ேவ�� அ�யா

�ைலயா�, உ���ேநா�க �ைல�� ��ேய ெல�� ����ளா�.



** 68. ���ைளயாேட�.**

�� - ப��� ப�வ��� ஜல�தா�, �ைளயா� - �ைளயா�ைட,

ஆேட� ��ைளயாடாேத ெய�பதா�.

அதாவ� ��வ கால��� ��தா���யா� காமைன�� காலைன��

ெவ�ற ப��� மாத ப�வ��� ெபௗ�தவர ச�க��, ��க��

ஒ���� ெப�க�� ��ட�� �� �ைளயா�வ�� காம�

ப��ைக� ெகா�டா�வ�� வழ�கமா��.

அ�தைகய �ைளயா��னா� ம�மய�� ெப�க�� க�� �ைல

தவ�த��, ��ஷ�க� ப�ச�ரத� ெக�த� மா�ய ��

�ைளயா�ைட ச��ய ச�க�ேதா� த����ள� ம�� அ�ம��

அ��ைளயா�ைட� க��������றா�.

அ� க�ேட ச�வேதச ெபௗ�த�க�� ���ைள யா�ைட

�����டேபா��� மா�வா�க�� ��ரா� �ய�� ெப�கைள

��காம��, ����� ��ஷ�க� அ��� �ைளயா�ைட நாள�

வைர�� �ைளயா� வ���றா�க�. ��வ� ��ஷ�க��

ெப�க�� அ��� �ைளயா�வ�னா ��டா�� ேக�கைள

�ண��த ஞான�தா� ���ைளயாேட ெல�� காம� �ழாைவேய

க��������றா�.

** �வக��தாம�**



காச� �ற�� ம�க கட�ள� ��ைத ேபால 

மாச� ����� ெவ�ேயா� வட�ைச யயன��� 

யாசற நட��நா�ைம�கைண� �ழவ�ைவ� 

பாசைற� ப�� ����� ப��� ப�வ� ெச�தா�.

�ழவ�க� ��லாத ��நக� 

�ழ��� �ைளயா�� ����னா� 

ெறா��� ேறா��ய ேதாம� ேகவல� 

�ழவ� �ெத�� ேபா��ற� ��றேத.

இ�� �� �ைளயா��� ேள��ைழ 

ெதா�� ��ன��� ேறா��ய ேவ�பா 

��ெற� னா��ேகா� ��றெம�ெமயா 

��� �ல�க���ல� ���னா�.

�ராவ� �ல� ேப�� ெம��ர� 

யாராவ� கழலாட வேரா�� 

ேபராவ� கள� ேபா�� ெபா�றா��ன 

�ரா�� �ைள�தா� �க��லா�.

கா��ைளயா�ய ��னைன யா�க�� 

வா��ைளயா�ய ெம��ைல ைம�த� 



தா��ைளயா�ெடா� த��� ெபா��ய 

���ைளயா�ட� ��றைத ய�ேற.

** 69. ��ெம� ந�ேவ�.**

�� - ��ப��ல��� �ேவக ���த, ெம� - ேத� ெயன�

ேதா��, ந�ேவ� - அ���� ேகடைடயாேத எ�பதா�.

��ப��ல���� ெகா�ள���ய �ேவக�� ��� �லா���

ணர���ய �சாரைண �������� ந��, �ேவக ம�ேறா�

�சாரைண ய�ெறாென�பதா��, ��ேதக ேதா�ற �ற���

ெக��. ஆத�� ���ய அ�ைவ ேம�� ேம�� ����

ெச�ய ேவ��ேம ய�� அவ����� ந�ேவெல�ப�

க��தா�.

இவ��� த�கால� அ�����ள� ��தக�க�� ��ைம �கேர�

எ�� வாசகபாடேபத�� ம-௱-௱-��. �னா�� ���ர� ��ைள

மாணா�க� ேகா��த� ��ைள யவ�க� ஏ�� ������

(��ெம� ஈ�ேவ�), எ��� வாசக பாடேபத�� உ�ள� க��

உசா��கா� ��ைம �கேர� எ�� வாசக� �ைத� ��ளத��

சகலேதச ம�க���� ெபா��தா ெபா���ளதா� ��ெம�

ந�ேவ� எ�� சகல ம�க���� ெபா���� வாசக�ைத

ெவ��� ��ேளா�.



** 70. ��கைல க�.**

��கைல - அ�ைவ வள���� கைல ��கைள க� - � வா��க�

கடவா� எ�பதா�.

அதாவ� காமெவ�� மய�க�கைள� ெப��க ��ய பல வைக

��க�����றப�யா� அவ�ைற க�ேணா� காம��,

க�காம�� அ�ைவ ����� ெச�ய���ய கைல ��கைளேய

க�க ேவ��ெம�ப� க��தா�. த�கால� ப����ள

��தக�க�� ��பல க� எ����த ேபா��� �ராதன ேவ���

�ர�க�� ��கைல க�ெல�ேற வைரய� ப������ற�.

** கா�ைக பா�ய�.**

பல�� க��� பாழைட வ��� 

கைல�� க�� கா�� வ�வா� 

�ைல�த� காம ேச�ைட யக�� 

�லகமவ� மா�ெட�ன� �வ�ேப.

** 71. ெந�ப�� �ைள.**

ெந� - ெந�ெல��� ப�� - தா�ய�ைத, �ைள - � ��� ப���

ெம�பதா�.



அதாவ� சகல �வ���� உணவாக �ள��� தா�ய�

ெந�லாத�� அவ�ைற ேவண �ய�� ெச�� �ைள��க

ேவ��ெம�ப� க��தா�. ெபள�த�க� யாவ�� த�க� �ய

�ரேயாசன�ைத� க�தா� பல� �ரேயாசன�ைதேய �க�

க��வராத�� சகல �வ�க���� �ரேயாசனமா�� ெந�ப�ைர

�ைள����ப� வ������ ����ளா�.

** 72. ேந�பட ெவா��.**

ேந� - சகலவ���� ந�லவ� ேநரானவென��, பட கா�� ப�,

ஒ��-� வாழ�கடவாெய�பதா�.

ந���ள பா��க� யா��, ெப��பா�� சகல� க� க����

�ல�படாம� உலா��, ந��லா �� பா�� கேளா சகல�

க�க���� ேந�பட உலா��. அ�ேபா� ந�ெம�� கைட����

சகல� க�க���� ேந�பட ஒ�கேவ�� ெம�ப� க��தா�.

** 73. ைநவன ந�ேக�.**

ைநவன - வா�கா� ைநய�ைர��� ��ட�தா�� ேதக� தா� ைநய

�ைட��� ��ட�தா�மா�ய �யைர, ந�ேக� ெந���ய

வா��ைகைய ��யாேத எ�பதா�.



�கேதக��, ��ண�� �ய� ேச��ைகயா� ைநவத �பவ மாத��

அ�தைகய �ய� ெசயேலாரா� ைநவன ந�ேக� எ��

����ளா�. த���றாேன ேக�ைட வ����� ெகா���

ெசய���. ைநயெல��� ைநவன ெவ��� �ற�ப��.

** 74. ெநா�ய�ைரேய�.**

ெநா�ய - அ�� ���ேதா� மன�ைடய, உைரேய� - ஒ�

வா��ைத�� ேபசாேத எ�பதா�.

அதாவ� ���ப��� அ�� �ர�� வா�பவ�கைள��

�ேன�த��� அ���ர�� ேந��பவ�கைள�� அ���

அவ�க���� �ர���ள அ�ைப ெநா�ய �ைட�பதா ��

���ப ெம��� �� வா�� வா��ைக�ம��, �ந�த

ெம��� அ��ம�� ேச��ைக� ����ேபா�. அ�தைகய

���னா� வா��ைக� கன�த� ேக��டாவைத �ண��த

ஞான�தா� வா��ைத� ேப�வ�� ெநா�ய�ைரேய� எ��

����ளா�.

** 75. ேநா���ட�ெகாேட�.**

ேநா��� - ேதக��� �யா� ேதா�ற��, இட� - ஓராதா ர�ைத�,

ெகாேட� - எ��� ெச��� ெகா�ளாேத எ�பதா�.



�த ���த� ����� �ட�ெகா��த �ட����, பல ேதக

ேபாக���� இட�ெகா��த �ட���� �யா� ேதா�� உடைல

வைத�ப� உ�ள �வாப மாத�� இ��� ன� ெகா�ர�

ெசய�களா� இ���னா� இ���ய ேநா� க��

உபாைத�ப��றாென� �ண����, அதைன மற���

வாைத�ப�வ� ம�க�ய� பாத�� அ���� ���பா�

ேவ�� ேநா���ட� ெகாேடெல�� ���� ளா�.

** 76. ப��பன பகேர�.**

ப��பன - ம�றவ�கைள� ப��த�� இ�� ��த� மா�ய

ெமா�கைள, பகேர� - மற��� ேபசாேத ெய�பதா�.

தன� ��ற�கைள�� தன� ���ப�ேதா���கைள��, தா�

ெச����ய ெதா�லா� ெசயைல�� க�தா� ஏைனேயா�

��ற�கைள��, ஏைனேயா� ���ப ��ைவ��, ஏைனேயா�

ெதா���ைவ�� எ���� ��வதா�� ஏைனேயா�வ�

�ைவ��, ப�ைய�ெம���� ��ேயளன� ெச�வ�ட�

எ�ேலா���� �ேரா�யா� சகலரா�� �, � ெய��கழ� ப�வா�

ஆத�� பக� ெமா�க�� ப��பன பகேர ெல�� ����ளா�.

** 77. பா�ெபா� பழேக�.**



பா�� - �ஷ�ப� ைபைய �ைடய, ஓ� - ெஜ��ேனா�, பழேக� -

எ�ேபா�� ேந��காேத எ�பதா�.

ப�க�� �ஷ�ைபைய ேச��� ைவ���ள ெஜ��� க�ட�

பழ�வதா�� எ�கால��ேல�� ஓ�கா� அ�ைப�

��ள �ஷ�ைத ெவ���வத�� வ�ேத��. வ�ேத��

காரணேமா அத� ��ய ேகாபேமயா�. அ�ேகாப�தா� க���

���த �ஷமான� பழ�யவ� ேதக ��வ�� பர� ந�சைம��

��வ�ட� ந���� ேபா��றா�. ஆத�� ந���ள

ெஜ����ட� பழகலாகா ெத�ப� க���.

** 78. �ைழபட� ெசா�ேல�.**

�ைழ - ��ற�, பட-உ�டாக�, ெசா�ேல� - பகராேத ெய�பதா�.

அதாவ� ��ட�க� த�க���� வ�ென�ச�, ��ெக���,

ெபாறாெம�, ��ச� ெசய� �த�யன �ைற��� ெகா��

��றம�ற� ெப�ேயா�கைள� க�ட�ட� ெவ��� த�கள�

��ச�ண� ெசயலா லவ�கைள� �ைழ பட� ��வ� �வாபமா��.

அ�வைக� ெப�ேயா� கைள� ப��தலா� அவ�க�� ��டா��

மன�தா�க�� ெகா��ேப ப��தவைன�� ப��ேதா�

���ப�ேதாைர�� பாழா���. ஆத�� இதன�தரா��த� க�ட



ஞான�தா� ெப�ேயா�கைள� �ைழபட� ெசா�ேலெல��

����ளா�.

** 79. ��ெபற ��.**

�� - வ�லெம�, ெபற உ�டாக�த�க �ைல��, �� -

��க�கடவா ெய�பதா�.

ேதகமான� த�க வ����ள வைர�� யாெதா� ெதா�����,

�ய����ம�சா� எ��த கா�ய�கைள ���பத�

ேக�வானத�� ப�பல ��க�� ேதா�� �ப��ரவ�

ெச�யாவா�. �� �ைற�த கா� எ���� �ய�� க��

ேசா�வைடவத�� ேதக��� ப�பல �யா�க�� ேதா��

�ப��ரவ�ைத ��� ெச���. ஆத�� ஒ�ேவா� ம�க��

த�கள� தன� �ைற��� தா�ய� �ைற��� ேதகபல�

�ைறயா� வா�த� �க�ைலயா��. ����ப� ெப��க��னா�

ேதகச��ைய� �ைற��� ெகா��வ�� பண� ேச����

�ஷய�தா� ���ைப� �ைற�� ேதக ச��ைய� �ைற���

ெகா��வ�மான அ�பவம�யா ெபா� ேவதா�த ேவஷ�தா�

ேதக ச��ைய� �ைற��� ெகா��வ�� உ�ள வழ�கமாத��

��கால� ெசய� �ண��த ஞான�தா� ெபா� �ரத�களா��

ெபா� ேவதா�த�தா�� ெபா� ெபா�ளாைசயா��



���ைபயக�� ேதக��� ��ைரயா� ெவா����

பாழைடவா�கெள� �ண��� ��ெபற ��ெல�� ����ளா�.

** 80. �க��தாைர� ேபா��வா�.**

�க��தாைர - ம�றவ�களா� �கழ�த�க ெப�ேயா�கைள

ேபா���� ��ெச�� ெகா�டா�, வா�-வாழ�கடவா

ெய�பதா��.

அதாவ� ��ைத�� ���த� ெப�ேயாெர��� ����� ���த

ெப�ேயாெர���, ஈைக�� ���த ெப�ேயாெர���

ச�மா��க��� ���த ெப�ேயாெர� �� �க��� அவ�கைள

ேபா�� வா�வ� ஒ��க ���த �லக� ேதா� �வாபமா��

அவ�ைற� ெகா�ெடா��� ��� அ��ேவக ���த

��ட�கைள� ேபா�� வாழ�கடவா ெய�பதா��. அ�தைகய

�ேவக ���த ேம�ம�களா� ெப�ேயா�கைள� ேபா�� வா�த�

அவ�கள� ���யா ������ ெசய��, ��� ������

ெசய�� ஈைக ������ ெசய�� ச�மா��க ������

ெசய�� த�க��� �ள��� ம�ற �� ச�த�ேயா�களா�

தா�க�� ேபா�ற�த�க வா��ைக ெப�வா�க�. ஆத�� ஒ��க

���ேதாரா� �கழ�த�க� ெப�ேயா�கைள ��� ேபா��

வாெழ�� ����ளா�.



** 81. ��������.**

�� - உன� �ல�ைத, ���� - க� கா�கைள� ேபா��� ப��

ெச��, உ� - � ���க�கடவா ெய�பதா�.

அதாவ�, சகல ெதா���� ��ைய� ���� உ��� ேவளாள�

ெதா�ேல �ேச��ததா��. எ�வைக�ெல��� மகாஞா�க�

அரச�க� �த� �வரா�க�ராக அ�ன ��� ஆத����

ெதா�லாக��, ���� பலைன ேபா����ளா�.

** ஏெர�ப�.**

ெவ�ேகாப க��கட�த ேவளாள� �ைளவய�� 

ைப�ேகால �����த பா�ேவ�த� ������� 

ெபா�ேகாைத க�யாைன ேபா�ேவ�த� நட����ற 

ெச�ேகாைல� தா���ேகா ேலர���� ெச�ேகாேல

** 82. ெப�யாைர� �ைண�ெகா�.**

ெப�யாைர - ��ைத��� ������ ஈைக���

ச�மா��க���� ���த ேம�ம�கைள, �ைண�ெகா� - �த�

ப�� ��� ெம�பதா�.

ம�க�� ���க� ேக�ெமயா� ேகாபலாப��, கா�ய ���யா�

���� லாப�� ெப�� ����வ� அ�பவ கா�� யாத��



அ�ேவ�கைள ய�கா� �ேவ�கைள அ�க ேவ��ெம��

����ளா�.

** ��ெவ�பா.**

அ�ம�� ர����தா லாைன ம���� 

ெப��ெகா�ேச� ���� ெபறலா� - ந��ைழ�� 

வா�� ��ய ம�ெர���� க�தப��� 

ேதா�ம�லா� ேவ���ேடா ெசா�.

** 83. ேபதெமயக��**

ேபத - பலவைக� �ண�க�� பலவைக� ெசய� மைம�த ெம� -

�ைலய�ற ேத�ெய�� �ற� ெசா��� ெசயைல, அக�� -

����ெகா��ெம�பதா�.

ேபதமா�ய �ைலய�ற �ண�க��, �ைலய�ற ெசய�

மைம�தவெர�� ம�றவ� கா�பாரா�� எ�ெதா�� �ண�க

�டாமலக�� ��வா�க�. அவ�றா� பலவைக

இ��க�க��டா� ��க� ெப���ேபா� ஆத�� உம���ள

ேபத�ண�ைத யக�� ெம�ப� க��தா�.

** ����ற�.**



நாணாெம� நாடாெம� நா�� ெம� யாெதா��� 

ேபணாெம� ேபைத ெதா��.

** 84. ைபயேலா �ண�ேக�.**

ைபய� - ப�யாசமா� �� ேச�ைட, ஓ� - உ�ளவ� க�ட�,

இண�ேக� ேசராேத எ�பதா�.

அதாவ�, ம�க�� வைம��� �ர�� ேச�ைட��ளவ�

பா�ண���� �ேவக ������ த�க வா��ைதக��,

ெசய���� க�யா��� கலக��, ெப�� �ேண மன� தா�க

��டா��. அதனா� ��யா��� ����� �ைற�� �ேண

அ�லலைடவா�க ெள�ற��த ஞான�தா� ப�யாச� காரைர

ய�கலாகாெத��� க���ட� ைபயேலா �ண�ேக� எ��

����ளா�.

** 85. ெபா�டைன ேபா��வா�.**

ெபா�� - ெம��ெப��, தைன - த�ைன, ேபா�� - �����, வா�

- வாழ�கடவா ெய�பதா�.

த�ைன�தா �ணெர��� தன���ள ந�ெசய� கைள��

��ெசய�கைள� �ண��� தன�ெகா� ேக�� வரா�

��ெசய�கைள யக�� ந�ெசய�கைள� ெப��� �க�ைலயா�



உ�ெம�� ெபா��ண��� ��றேல ���ய வா��ைக�

காதாரமாத�� �ண���� �ண� அ��� ெகா�ேட ேபா��

ெபா�� ெபா�ைள ேபா�றா� ���ய ஒ��கமா� �� வா��ைக

ைய�த�� ெம�� ெபா�ைள� ேபா�� வாெழ�� ����ளா�.

** ����ற�.**

ெபா�ள�ல வ�ைற� ெபா�ெள� �ண� 

ம�ளானா மாணா� �ற��. 

எ�ெபா�� யா�யா� வா�� ேக��� ம�ெபா�� 

ெம��ெபா�� கா�ப த��.

** 86. ேபா��ெதா�� ��ேய�.**

ேபா� - எ�கா�� வா� வழ��� ேக�வா�, ெதா�� - க�ம�கைள,

��ேய� - � ெச�யாேத எ�பதா�.

ஓ� ெதா�ைல யார�����கா� அத ேன� ெகா�� எ�கால��

வா� வழ�ைக ��� ெச��� க�ம�ைத ��யாேத ெய��

����ளா�.

** 87. மன�த� மாேற�.**

மன� - ஒ�ைறெய��, த� - ம�ெறாழ�ைற, மாேற� - �றழாேத

எ�பதா�.



ஊன�க� பா�ைவ�ரா� நட��� உட� த�மா�வ� ேபா�,

உ��� பா�ைவயா� �யான �ைல தவ� மன�த� மா�வ

�ய�பாத��, எ�கா�� ������� மன�த� மா��

ெசயலா��டா�� ��க����கைள��, மன�த� மாறா�

ெசயலா��டா�� �க����கைள��, கா���ன �பவ�தா

�ண��� �யான� க� �ைல�பத� கா� மன�த�மாேற� எ��

����ளா�.

** 88. மா�றா�� �ட�ெகாேட�.**

மா�றா��� - வா��ெலா�� மன�ெலா����ள

வ�ென�ச���, இட� ெந���ய இ�ல�ைத� ெகாேட� -�

ெகா��காேத ெய�பதா�.

அதாவ� உ�ள��� மா�ப�டவ�� மன�� மா� ப�டவ��

ெச�ைக�� மா�ப�ட வ�மா�ய வ�ென�ச ச����க���

இட�ெகாேட ெல�� வ������ ���� ளா�. மா�றாென�ப� -

��றென�பவ���� ெபா�ளாத ��,

கால���ட�ெகாேடெல�ப�� ம�ேறா� பாடேபத மா��.

கால�� �ட�ெகா���� வ�க� இராக��ேவஷ

ேமாக�கேளயா��. இ��வ�க��� இட�தரா தக��, யா�வேத

ஜா�ரைதயா�.



** 89. �ைக�பட ெசா�ேல�.**

�ைக - ��ப�ைத, பட-உ�டா�க�த�க வா��ைதைய, ெசா�ேல� -

� மற��� ேபசாேத எ�பதா�,

அதாவ� உன� �மார�, �ள��� ��� ��டா�, உ�

கணவைன அ�����டா�கெள�� ேவ��ைகயாக ெசா���

வா��ைதக� ெகா� �ைனயாக ���� பலவைக

��ப���காளா�� ���றப�யா� ��ெர�� ம�க����

ேக�ைட��டா�க�த�க வா��ைதகைள� ேபசலாகாெத��

த�மேநா�க�தா� ஞான�தா� �ைக�பட ெசா�ேல� எ��

����ளா�.

** ����ற�.**

மற��� �ற� ேக� �ழ�க �� 

னற� ��� ���தவ� ேக�.

** ��ெவ�பா.**

ெவ�ேயா� �ரண�க� ��ேம ெவ�யவ�� 

ெச�ேயா� �ரண�க� �தாேமா ெவ�யக�� 

எ�ேலா� �ரண� ெத���� ெம�ண�லா� 

ெசா�ேல �க�� ���.



** 90. ��� ���ேப�.**

�-அ�க, ஊ� - ���ைப, ���ேப� இ��யாேத எ�பதா�.

அதாவ� �த��� ��� இ���பவ��� ேசா� ப��

ம�த��டா� ச�வ ெதா�� ����க�� ெக�வ த��

��ற�தா��, ெப�வய�ேறாென��கழ� ேபெர�� பா�. ஆத��

�தாகார� ���� ���யா ����ைய��, அ���

����ைய��, ெப��� �கவா�ைவ� ெபற ேவ��ெம���

த�ம��ைதயா� அ�க� ���ைப ���பா ேத��கெள��

����ளா�.

** ��ெவ�பா.**

ஒ�ேபா� ேயா�ேய ெயா�ட���ைசமாேத 

இ�ேபா� ேபா�ேய ெய�ப - ��ேபா� 

ேரா�ேய நா�� ேபா��பா�ட����� 

ேபா�ேய ெய�� �க�.

** 91. �ைன�க�� ��ேல�.**

�ைன - ��ய அ�ைபேய�� �ைன�ேதா�, �க�� - எ���,

��ேல� - ��காேத ெய�பதா�.



எ�ப�ெய�� எ�யேவ��யவ� தவ���, எ��� ேதா��யவ�

�� அ�வ�� பட ேந�� மாத�� �ன�� �ைன�ேதா� எ��

��கலாகா� ஒ�வைன ேநா����� அ��� �� ம�ெறா�வ�

��பானா�� அ� தவ� �வ� �� ப�� கலக�ைத ���

ெச��� எ�ப� க���.

** 92. ���கேரா�ண�ேக�.**

���க�- ேகா�க�, ஓ� - உட�, இண�ேக� ெந��ேக ெல�பதா�.

��ேகாப ���த ���கைர ேந��பதனா� இவ�ேமா�

���கென��, ம�றவ� ம��ப�ட� ந�ேலா� ெந��க�

மா�டா�க�. ெந����� ேந��கமா�டா�கெள�ப� க��,

ந�லவென�� �ள���கா� ���கர� ேக�ெம� ேதா���,

ந�லவென��� ெபயர�� �க�ழ�பா ென��� க�ைணயா�,

���கேரா�ண�ேக ெல�� ����ளா�.

** ��ெவ�பா.**

ந�ெலா��க ��லா �ட� ேச��த ந�ேலா��� 

ந�ெலா��க ��லா�ெசா ன��ேம - ெசா����� 

பா�ெபன ��னாேரா ப�ைதேய யானா�� 

தா�பம�� ��ெற��த� கா�.



** 93. ெம��யா ேடா� ேச�.**

ெம��யா� - ��� வா��ைடயவ�, ேதா� - உட�, ேச�- ��

வா�க� கடவாெய�பதா�.

ெம��ய வா��� ெம��ய ெசய�� ெம��ய நைட�

�ைடயாைள இ�லாளா�� வாழ�கடவா ெய�பதா�.

** அற�ப��ர சதக�.**

கணவ�� ��யளா� ��� பா�யா� ��க 

கமல �க� �பவ�யா� 

கா��ன� லா�மா� ேநா� ப��லாத ேதா� 

கா� வ��� வ�தவ�மா� 

மண��க நாணமட ம�ச� ப���ெபன 

ன���ய மா��கவ�யா�

** 94. ேம�ம�க� ெசா�ேக�.**

ேம� - �ற�த, ம�க� - ம��க��, ெசா� வா��ைதைய, ேக� -

ேக��க� கடவா ெய�பதா�.

��ைத��� ������ �����ள த�� அ�� ஈைக சா�த���

உய��ேதா� மா�ேட உலக� ������வ த�பவ� க�ட

ஞான�தா� ேம�ம�க� ெசா�ேகெள�� வ������



����ளா�. �ல� ேம�ம�கெள�றா� உய��த ஜா� ெய���,

��ம�கெள�றா� தா��த ஜா� ெய��� அத��ெபா�ள�யா�

ேவஷ ஜா�ேயா� வ����ப� ெபா�������வ�. அஃ�

ெபா��தாவா�.

** 95. ைம��யா� மைனயக�.**

ைம��யா� - க��� ைம��� மய�கவ�லா�, மைன -

��க���, அக�- �ர ��� ெம�பதா�.

������� வைல���� ம�ச�கைள ���ப� ேபா�,

க�க��� ைம��� வா�ப ம�க��� வைல��� ைம��யா�

மைனைய� க�ட�ட� அ��ட� ��லா� �ர வகல ேவ��

ெம�ப� க���.

** 96. ெமா�வ தறெமா�.**

ெமா�வ� - ஓ� வா��ைத �க��கா�, அற -ச�ேதக மற, ெமா�

ெசா�லேவ�� ெம�பதா�,

ஒ� வா��ைதைய �க��கா� அ�வா��ைத�� ெபா��

ெத���� ெத�யா� ����மா�� �ரேயாசன ம���ேபா�.

ஆத�� ெமா��� வா�� ��வ�� ெத��ற ெசா�லேவ��

ெம�பதா�.



** 97. ேமாக�ைத ��.**

ேமாக�ைத-கா�ய மய�க�ைத, ��-கட�� ��ெல�பதா�.

காமெவ�� மய�க�களா�, ����� கா�யேம ��க� ெகா�ய

தாத�� அவ�ைற ���� ஜ��தாேல ம�க�� கழகா�, ஆத��

ேமாக�ைத ��ெய�� வ�������ளா�.

** 98. வ�லெம� ேபேச�.**

வ�ல - ��க சாமா���ய�ைடய, ெம� - ேத�ெய��, ேபேச� -

பல�ம�ய� �றாேத ெய�பதா�.

அதாவ� மா��ேகா� மா���ெட�பைத �ண���, எம��

ேம�ப�ட வ�லெம�� ��ஷ��ைல ெய�� ��வானா ��

அவ��� ேம�ப�ட வ�லெம�ய� அ��� ��வா�. ஆத��

எ�தைகய வ�லெமேயாரா��� தன� வல�ைத பலர�ய

�றா���பேத �ற�ைப� த�ெம�� �ள����ளா�.

** அற�ப��ர சதக�.**

தன�� ெவ� �����டா�� ெவெறா�வ� 

த���� ேக��க ேவ��� 

தான�க �ரேன யா��� �டேவ 

தள ேசகர�க� ேவ��� 



கன���ற ���வானா���த���� 

க�ேறாைர ந�தேவ��� 

கா��ைய ெயா��ைட� லா�டா� வாச� 

க����ள ம��� ேவ���.

** 99. வா� ���ேற�.**

வா� - த��க� ��வ��, �� - ���, �ேற� - ேயா� யா�

ேபசாேத ெய�பதா�.

அதாவ� ��ற� ��த��, ��� ெபா�� �ள�கா� ��த��,

��யைத� ��த�� �க�பட ��த�� �� ��யவ�ைற�

��த�� �� ��ய ெபா���� மா� ெகாள ெபா�� ��த��

��ெமா��� �� ெமா� �ேரா��க� ��த�� �����

��றமாத� ேபா�, வாதா�� த��க��� ேயா�யா� ��

ேபசலாகாெத�ப� க���. ��த��� �� ேபசலா� எ��

ெகாண��தைவ இல��ய த��கமா இல�கண த��கமா மேதா

த��கமா ெவ�ப� �ேண �ள�கா� ���� ேபா�. அவ�றா�

எ��த வா� ��� ெபறாெத�ற����ள அ�ைவயா� வா�

���ேற ெல�� ����ளா�.

** த��க� ெகௗ��. 113-�**



வா� ���� வ��ற ���த� 

ஏ� பய�� ��வ� மா��.

** 100. ��ைத ����.**

��ைத - ைக�ெதா�ைல, ���� - � க�பத�� ஆைச�

ெகா�ெய�பதா�.

அதாவ� ��ைதைய ���� க���ெகா��வ�� ஓ�

பாைஷைய� க�பேத ��ைதெய�� ��வா� ���. அஃ�

ெபா��தாவா�. எ�வைக� ெல��ேர� “க�ேறா��� ெச�ற

�டெம�லா� �ற��” எ��� ��ெமா�ைய �ரேம�ெகா��

த�� பாைஷைய� ெத��ற� க�றவ� க�னட ேதச�

ேபாவானா�� �ற�பைடவாேனா. க�னட பாைஷைய�

ெத��ற� க�றவ� மராடேதச� ேபாவானா�� �ற�பைடவாேனா

ஒ�கா�� �ற�பைடயா�.

ஓட� ��ைத, மர�ைன��ைத, ைதய� ��ைத ெபா��ைள

��ைத. ப���� ��ைத, ெச��� ��ைத, உேலாக ெபா��த

��ைத, கா�த ��ைத, இரச��ைத �த�ய வ��� ஒ�ைற�

ேதற� க�� எ�ேதச� ேபா��� �ற� பைடவா�. அத���

பகரமா� நம� ஐேரா��ய� அம��க� �ன� ஜ�பா�ய� �த�ய

ேம�ம�க� ம�ற ேதச�ேதா� பாைஷகைள� க�கா������



த�க�ட��ள ��ைதக�� ைத�ய�தா� எ��� உலா� �க�

ெப������றா�க�.

** 101. ��ெபற ��.**

�� - ���, ��வாண ெம��� �ைலைய, ெபற - அைடத��, ��

- ஞானவர��� ��க� கடவா ெய�பதா�.

� �ேபறா� ��வாணமா�� �ற�ய�ற �ைலேய ��க�ைத

ெயா��த �டமாத�� அவ���� ேக�லாப�வ�, ேமா�ச�,

ேகவல�, ���, ��, ைகவ��ய� �ளாக� ��வாண� பரக�,

�வ�, ���, அ�த� என வழ�� வ�தா�க� நாள� வைர���

வழ�� வ���றா�க�.

** 102. உ�தமனா ��**

உ�தமனா� - உ�ைன சகல�� ந�லவென�� ெசா�ல�

த�கவனா�, இ� - � �����க� கடவா ெய�பதா�.

ம�க�� ம��பென���, உ�தமென���, அதம ென���,

வழ�க���ய �ைல�� அதமைன��, ம��பைன�� ���

உ�தமைனேய உலக� ெகா�டா�வ� இய�பாத�� ஞான�தா�

உ�தமனா��ெம�� ����ளா�.

** 103. ஊ�ட� ��வா�.**



ஊ�ட� - ம��களா� �ராம வா�க�ட�, �� - ேச���, வா� -

வாழ�கடவா ெய�பதா�.

அதாவ� ஒ�வ��ெகா�வ� �ல� வா��ைக� ��வ�னா�

ஆப����தவாம�, அ�லலைடய ேந��ெம�ற ��த ஞான�தா�,

ம�க� ஒ�வ��ெகா�வ� உபகா�களா ���க ேவ��ெம���

க��தா� ��க� ேச��� வா��ைக ெபற ஊ�ட� �� வாெழ��

����ளா�. ேம�ம�க� வா�� த�ரா� ேச��� வா��� வ�த

ெபௗ�த த�ம அரச�க�� ��க��, வா��த �ட�கைள ேச�,

ேச� ெய�� வழ�� வ�தா�க�.

** 104. ெவ�ெடன� ேபேச�.**

ெவ�ெடன - மன� ����க�த�க க�ன வா��ைதகைள, ேபேச� -

மற��� ேபசாேத ெய�பதா�.

க�ன வா��ைதக�� அன�த� ேக��டாவைத �ண��த

ஞான�தா� ெவ�ெடன� ேபேசெல�� �ள��� ����ளா�.

** 105. ேவ�� �ைனெசேய�.**

�ைன - ���த ெதா�ைல ஒ�வ� ெச��

வ���றாென�ற����, ேவ�� - அ�ெதா�� ��� ����,

ெசேய� - ெச�யாேத ெய�பதா�.



அதாவ� ஒ�வ� ஒ� ெதா�ைல நட�� வ���றா

ென�ற������� அைத நா� வதா�� எ��ைய� ெக��பத��

ேய�ெவ��ண��த ஞான�தா� ேவ�� �ைனெசேயெல��

����ளா�.

** 106. ைவகைர� ��ெல�.**

ைவகைர - ��ய �தய கால���, ��� - ���ைரைய ���, எ� -

� எ���� ெம�பதா�.

ைவகைர ���ேப ��யகைல, ச��ரகைல� காதார மாத��

��ய� கைரக���� ���கேவ��ெம�� ����ளா�.

** 107. ஒ�னாைர� ேசேர�.**

ஒ�னாைர - பைகவ�களா�� ச����கைள, ேசேர� - ெந��காேத

எ�பதா�.

அ���� ெகா��ப� பைகவ� �வாபமாதம�� அவ�கைள

ெந��கலாகாெத�ப� க���.

** 108. ஓர� ெசா�ேல�.**

ஓர� - ஒ�வ� சா�பா� சா��� ெகா�� ம�ெறா� வ����

����டாக�த�க வா��ைதைய, ெசா�ேல� - எ�கா��



ெசா�லாேத எ�பதா�.

எ�கா�� ந��ைல���� சகல கா�யா�க��� ேபச

ேவ��ெம�ப� க��தா�.

ஒளைவயா�, அ�ம� எ��� ெபய�ெப�ற ஞான�தா ய��ய

�த� வாசக�.

** �����.**



�� அ��ைகய�ம� அ��ய ��வாசக� ஆ.
இர�டா� வாசக� -��ைறேவ�த�

�� ��தாய நம:

ெத����ர� ேதச ��தத�ம சா�ய�கார�க��

ஒ�வளா�ய

பாரதமாதா ஒளைவயா�

எ��

�� அ��ைகய�ம�

அ���ெச�த

இர�டா� வாசக�

��வாள� க. அேயா��தாஸ ப��த�

உைர

��ைற ேவ�த�

** கா��.**



��ைற ேவ�த� ெச�வன� �ைன 

ெய�� ேம��� ெதா�ேவா�யாேம.

��ைற ேவ�த� - மைல����� வாழரசென���, ெச�வ� -

அ�யா ச�ப�தென��� வழ�க� ெப�ற ��த �ரா��,

அ��ைன - ெச�தாமைர� பாத�கைள, எ��� - எ�கா���, ஏ��

- ேபா��, ெதா�ேவா� - வண��ேவா�, யா� - யா�க�

எ�றவா�.

அரச� மர�த��� உ�கா�����த� ெகா�� அரச� மர�,

அரசமரெமன� காரண� ெபயைர� ெப�ற� ேபா�, ��பாசார

வரச� ஆ�ைக���ப�ட ஓ� ���� �� ��தா���யா� அரச�

������ சா��ய த�மமா� தசபார ெம��� தச�ல�கைள�

ப���� ��பாசாரனா� பலவைக த�ம�கைள�� ெச����

வ�த �டமா�� ��ைறேய ஆதாரமாக� ெகா��, ��ைற

ேவ�தென���, வைரயா� ெகா���� ஈைகைய ஆதாரமாக�

ெகா�� ெச�வென���, வழ��வ�த� ெபய�கைளேய

ஞான�தா� தா�ய����ள இர�டா� வாசக�கா���

����ளா�.

** ��கைல �க��.**



�ற���� ��ைற ேவ�த� �ணப��ர� �ல�ைல 

யற�ெசயா வாேறக�ற வ�மய�க��னாேல 

�ைற���� தம� ேம�ேகா� ெகா�யம�ற� கர�ேத 

ய��த� ம�யாதாைர ேய�ற� ��மட�தா�.

** �ளாம�**

��ெக� �ட��� �� ேவ�த�க 

ெடா�த வர� ெதாழ� ேதா��� ேதா�றலா 

ய��� ெப���ற� ெப��யா �ைட 

ச�கர� ெப��ெச�வ� சாைலசா��தேத.

** �வக ��தாம�**

�ன�ண� கட�த ெச�வ� ெச�மல�கலநாைள

** ��.**

** 1. அ�ைன�� �தா�� ��ன� ெத�வ�.**

அ�ைன�� - தாயா��, �தா�� - தக�பனா��, ��

ஆ�யாக�� ���ைலயாக��, அ� - காண���ய, ெத�வ�

கட�ள�கெள�பதா�.

அதாவ� �ழ�யாக� ேதா��ய�கா� அ����

ஆரா��யவ��, அ�ன��� பாரா��யவ�மா�ய தாயா��,



ேசைய�� தாைய�� ஆத��� வ�த த�ைத��, கா�� இர�ைச

�ர���� �த� கட�ளாக� ேதா����ள ப�யா�

அவ�கைளேய க���க�ட �த� ெத�வெம�� ����ளா�.

** 2. ஆலய�ெதா�வ� சால�ந��.**

ஆலய� - �த�ெற�வமாக� கா��த�ைத தாயாைர மேனாவைம�

ெபற, ெதா�வ� - வண��வ�. சால�� - எ�கா��, ந�� -

�கெம�பதா�.

அதாவ� த�ைத தாயாைர ெத�வமாக� ெகா�டவ� அவ�க�

கா�ைப��, இர�ைச��, ந��ய��� அவ��க� பான

ஆதரைணைய �தய���� வண����, அவ�கைள அ��ட�

ேபா����, வ�வானா�� அ�ெசயைல� க����வ��

இவன� ைம�த�� அ�ைன� த�ைதயைர ெத�வெமன�ெகா��,

ஆலய�ெதா�� வ�வா�. அ�கன ��� அ�ைனைய��

�தாைவ�� அ��ட� ேபா��� ஆலய� ெபற�ெதா�வைத

����, க�ைல�� ெச�ைப�� ெதாழேவ�� ெம�ப�

க��த�றா�.

** ப��ன�தா�.**

ெசா���� ெசா��� ����� ேவத� ������ 

அ��� மாச�ற வாகாய�த��� மா�����ேடா� 



இ���� அ�ப�ட��� �ச� இ��பத�லா� 

க���� ெச���ேமா ���பாென� க��தேல.

** கட�ள�தா�**

��ப��ெக�தைன� ெசா�னா�� ெபா�ய�

ெம�ெய�ெற�ணா� 

மா�ப���� ெபா�ளாவ��ேடா ம���� ெவ� 

கா�பைர� ����� க�ைல�� ெச�ைப�� ைகெதா�� 

��பவ� பாதக �தல�ெதா�ைல ���தவேர.

எ�� மகா ஞா�க� ����ளவ�ைற நா� ��ப�ற

ேவ��யத��, அ�ஞா�க�� க��ைத ��ப�ற லாகாெத�ப�

க���, பா�பாைஷ�� ஆலயெம���, ஆ�லயெம���

மேனாலயெம��� வழ��� வா��ய�க� ���� ஒ�

ெபா�ைள�த��.

** ஒளைவ��ற�**

வா� வழ�க ம��� ெச��தைட��� 

ஆ��ெப��க ��டா� 

வா��னாலய உட��� பயேன 

ஆ�� ென�ைல ய�.



** 3. இ�லறம�ல� ந�லறம��.**

இ�லற� - மைனயா�ட� �� வா�� வா��ைக�� மனெமா��

வா�தேல, ந�லறெமன�ப�� அ�ல� - அ�வைகய�லாத�,

ந�லறம�� - ந�லறெம�பத�� ெபா�லறெம�� ��த�

ேக���டா�.

இ�வா��ைக�� மைனயாள�� மைனயா���� மனெமா��

வா�தேல இ�லறெம��� ந�லறமாவ�ட� இகவா��ைக���

�கவா��ைக ெப�வா�கெள�ப� க���. மனெமா�� வா��

இ�லா�� வா��ைக� ெப�ற வ� �ற�த ெப�ேயா�க����,

�றவா ��ேயா� க����, மற��ர�த ம�க���� உத� ����

உ�தமனாத�� இ�லற��� ந�லற�ேதாைன ��க ம����

����ளா�.

** ����ற�**

இ�வா� வாென�பா�ய��ைடய �வ��� 

ந�லா����ற �ைண.

** அறெந��சார�**

மட�ப� உம�க� ெப�வ�உ� ெப�பா� 

���ப� உெம�லா�� ெச�வ� பைட�ததனா� 



இ����� வா��ைக ����தா ன�லற�ேத 

��பேர� ெப�� ெர�பா�.

** நாயனா�கார� கா��ய�.**

தைலவனா� தைல�ெய�பா� த�க�� ப�கம��

�ைலமன ெமா�ெமேயா� ��ல�த��� வா�த� 

பலனவ ென��� வா�� பரம� ம��ேப��ப 

நல�� ��கால� ந�ெகா� வா��வாேர.

** 4. ஈயா� ேத�ைட �யா� ெகா�வ�.**

ஈயா� - ம�றவ���� ெகாடாத ேலா�ய��, ேத�ைட -

�க�ெபா�ைள, �யா� - வ�சக�, க�ள� ெபா�ய�களா�ய�

ெகா�ர� ��ைதைய �ைடயவ�க�, ெகா�வ� - அபக����

ெகா��வா�க� எ�பதா�.

** நால� நா��**

உடாஅத ��ணா��த �ட�� ெச��� 

ெகடா அத ந�லற�� ெச�யா� ெகடாஅ� 

ைவ���� னா�ழ�ப� வா�ேறா� மைலநாட 

��� ���� ேத��க�.

** 5. உ�� ����த� ெப���கழ�.**



உ�� - உ��� ���ைப, ����த� - �தாகார��� ���த�,

ெப����� - ெப�க���, அழ� - �ற�பா��.

அதாவ� ெப�க� த�கள� ���ைப அ�க�ம�லா�

ெகா�ச�ம�லா� ���பா�களா�� த� கணவைன��

ப���கைள�� வ�� ����னைர�� அ��ட� ேபா��

பா�க�. அ�கன��� ெப�����ைய ����வேர� த�

கணவைர��, ப���கைள��, ����ைன�� ேவா�பா�

கெள�ப� ��ணமாத�� உ�� ���� வா�தேல இ�வா��

ெப�க�� ��யெத�� ����ளா�.

** ��ெந� �ள�க�.**

க��� மக�� நல� ���ண�ெகாளா 

ெபா�ெறா� ந�லா� ந�ந�ல� - ம���த� 

ேக�வ��� ேம�ல���� த�க�� த��ைளஞ� 

யாவ���� ேக� �ழா�.

** 6. ஊ�ட� பைக��� ேவ�ட� ெக��.**

ஊ�ட� - ஓ� �ராம��� ேச��� வா�� எ�ேலா� ட��,

பைக��� - �ேரா��� ெகா���, ேவ�ட� - தன� ���ர���ர

ச�த�ேயா�க�ட�, ெக�� - �ர�வா�க ெள�பதா�.



ஆதலா� ஒ�வ��ெகா�வ� உபகா�களாக �ள�க

ேவ��ெம���, ஒ�வ��ெகா�வ� ஆதரவாக ���க

ேவ��ெம���, எ�ண�ைடயவ�களா� ஓ�ட� ேச���

வா�த� கார���தவ�க� வா��ைக எ�ண�ைத ���� �ேராத

��ைதைய� ெப���� ெகா�வதா��, அ��� வா��ைக�� தா�

ெக�வ�ம�� தன� ���பச�ப�த ��ள யாவ��

ெக�வா�கெள��ண��த ஞான�தா� ஊராெர�ேலா�ட��

�ேரா���� ெகா�ளா��கெள�� ����ளா�.

** 7. எ��ெம���� க�ெணன�த��.**

எ��� - க�த��� (அ) எ�ெட��� வ�வ���, எ���� -

அ�சர��� (அ) அகரெம��� வ�வ�வ� உ�ெம��

�றெம�ெய�� �ர�ைட�� ��ய� க� ெணன -

அ��க�ணா� ஞான��ெயன, த�� - ��த ெலா��

ெம�பதா�.

அதாவ� (அ) அகரமா �தெல���� ��ேய ஞான சாதக���

உ��� பா�ைவ �ைலயா த�� எ���� (அ) எ�டாக��

எ���� அகரமாக�� �ள��� வ�வ�ேவ ஞான� க�ெண��

�ள����ளா�.

** ����ற�.**



எ�ெண�பேவைன ெய��ெத�ப ���ர��� 

க�ெண�ப வா� �����.

** ஞான����**

க��படாத�த வ��ம�ட� - அத� 

காேல ப��ர� டாைக�னா� 

எ��� க���னா� க���ெகா�டா� – அ� 

ம��ப� ம� ஞான�ெப�ேண.

** அறெந��சார�.**

த�ேனா��� ெத�வ� ����ைல தா�ற�ைன� 

��ைன மனமற� ெப�றாேன� - எ�ைன 

எ��ெத�ேண ேநா�� ��ெம�� க�டா� 

க�� க�ேண ��பத��.

** 8. ஏவாம�க� �வாம���.**

ஏவா - ெப�ேயாேர��, தா� த�ைதயேர�� ஒ�ைற ேநா��

ேயவ�, ��வத�� ��� ம�க� - ம��களவ� ைற�ண���

ெச��� ெசயலான�, �வா - எ��� ெகடா� �க� த��, ம��� -

அ�டத�ைத ெயா�� ெம�பதா�.



எஜமானனா��� தா�த�ைதயரா��� இ�னைத�

ேக���றா�க� இ�யைத� ேத���றா�கெள� �ண���

அ�ேவைல� ��ேவா� ேதவா��த��� ெகா�பானவ ெர�ப�

க���.

** 9. ஐய����� ெச��ைனெச�**

ஐய����� - ��ைசேய�����கால� வ��� அ�ேசா�ேப��

ெசயைல� க�தா�, ெச��ைன - உன��� ெத��த ெதா�ைல

�டா�ய���ட�, ெச� - ெச�� ���க� கடவாெய�பதா�.

அதாவ� கால ேய��களா�� �யா�க�னா�� ெச�ெதா��

�ய����� பய�� ஒ�வைர �ர�� ேக�க ேந���. அ�வைக

�ர���ணா� ெதா�ைலேய கைட ���பதா�� ��ைச�

�ைடயா�ட�� கள� �� வ�சக �த�ய ������ய�க��

காளா�����. ஆத�� இர����� கால� வ��� அவனவ�

ெச�ெதா��� �ய����றா���� ெச�ய���ய �ைனைய

ெச�� ���கேவ��ெம�ப� க���.

** 10. ஒ�வைன�ப�� ேயாரக���.**

ஒ�வைன - த�ெம�தாேன, ப�� - �ணர�����, ஓரக�� -

உ�ள���க�, இ� - �ைல���ெம�பதா�.



த� ெதா�லா� தன�� ேபாஷ���, த�ைன �ண��� ஒ��கலா�

தன�� �க�� உ�டாவ�ய��. ஏைனய ம�களா� �க�காணல�

தாத�� த�ெனா�வைன�ப�� த�னக�ெதா��க

ேவ��ெம�ப� க��தா�.

** அறெந��சார�**

ெச��ைன ய�லா� �ற�தா� �ர��ைல 

ெபா��ைன ம�ைற� ெபா�ெள�லா – ெம��ன�� 

தாயா� மைன�யா� த�ைதயா� ம�களா� � 

யா� �ைனவா� ெந��.

தாேன தன�� பைகவனா ந�டா�� 

தாேன தன�� ம�ைம� ��ைம�� 

தாேன தா� ெச�த�ைன� பய����தலா� 

தாேன தன��� க�.

ஒ��ைம� நய�தா� ஒ�ெறன� ேதா�� ெமா�வ�

த�ைன�தா�ண��� மன�ைத வண�கெல��� ந�ைம��

கைட����, ஒ�வைன�ப�� உட��ெர��� ஓரக��� ெவ��

����ளா�.

** �ளாம�**



அ��தவ மைம��பார �ர�ைட� ம���த� ெம� 

வ���� ��ைரேயா�� மன��ைன வண�க� ேவ��� 

����ய �ர��த�த� ெச�ைக�� ���மா�� 

ெப���ய� �ைள��ம�ேற �ற��தா� �ற�ெகா�

ேவேலா�

இவ�ைற ய�ச��ேத சமண��வ�க� யாவ��

தா�க�ய����ள �ல�கண��க� யா��� த�ெம�,

���ைல, பட��ைக ெய���, ஒ�ெம�, ப�ைமெய���,

ஒ�ெம�ெய��� ஒ�வனா� த� ேதக�ைத ����� தன���ள

ப�ச�க�த�கைள �ள�� த�னக� தட��� �ைலைய

�����ளா�க�.

** 11. ஓத�ன�ேற ேவ�ய�� ெகா��க�.**

ேவ�ய� - சமண ��வ�க��, ஒ��க� - ந�����ய�

யாெத��, ஓத� - ேவதவா��ய�களா� ��ெமா�கைள சகல��

ெத��ற ேபா��தேல, ந�றா� - �க�த�ெம�பதா�.

அதாவ� ��த�ரனா ேலா���ள ெசௗபாப�ஸ அகரண�,

�ஸலஸ �பஸ�பதா, ஸ��த ப�ேயாதபன�, பாப�

ெச�யா���ேகாெள��� க�மபாைககைள��, ந�ெம��

கைட����ேகாெள��� அ��த பாைககைள��, இதய�ைத ���



ெச��� ேகாெள��� ஞான பாைககைள�� அட����ள

��ேபத வா��ய�கைள �ண���� அத� ேமைற ெயா��

சாதைன ���� ேவ�ய�களா� சமண ��வ�க� தா�க�

க�டைட�த ��ேவத வா��ய�களா�. �� மா��க�கைள சகல

ம�க��� ��� அ�வ��� நைடெபற�ெச�வேத

ேவ�ய�களா� சமண��வ�க�� ஒ��கமா��.

ஆ��� ��� ��மா��க�கைள ��ேபதமாக ���யா�

ேபா��தவ��, மாத� ��மா� ெப��� ஒ��க� கைள���

ச�வ�வ�க���� �க�ைதய��தவ�� ��த �ராேனயா��.

** ெந�ச� �ள�க�**

அ�யேதா ரரச�ைம�த� அவ��� �ற����னா� 

ெப�யேப��பஞான� ெப�வேத ெப�ெத�ெற�� 

உ�யேவ தா�த��ெம� �ைர��மா சா�மான 

ெத��� நாைக நாத� ��பத� ேபா��ெந�ேச

** பாரத�.**

���� ெந��� வா� ைம� �ல�� 

����ேனா� ேவ�ய� அ�� 

ேவ�யேன�� இ����லவைன 

�ள��� ���ரெனன ேவத 



மாதவ� �க�றா ராதலா�ட� 

மா��த�� பாவேதா� ெபா�ேளா 

ேகா�லா ��த� �ற��� ேவத� 

�ரவ�ய�ைலேயா ��யா�.

** 12. ஒள�ய� ேப�த லா�க���க��**

ஒள�ய� ேப�த� - ஒ�வைன� ெக��க�த�க வாேலா சைனைய�

ேப�த�, ஆ�க���� - த� ேதக���ேக. அ�� - ெக��ைய

��டா�� ெம�பதா�.

த�க� வா��னா��, ெசய�னா�� ந�����ய� ெச�ேவா�

�கபலைன யைடவ� ேபா� த�க� வா��னா�� ெசய�னா��

������ய�கைள� ேப���, ெச����

��க�ைதயைடவா�கெள�ப� அ�பவமாத�� ஞான�தா�

ஒள�ய� ேப�த� ஆ�க��� க�ெவ�� ����ளா�.

** அறெந��சார�.**

���ற���றா� ெச�த ���ய�� ன�லேதா� 

இ��ற��� �றா ��றவ - ���ற�ேப 

���� க��ேம ேலத�க�� தற�ைத 

��� �ய�ெறா�க� பா��.



** 13. அஃக��கா�� ��ெக�றக��**

அஃக�� - ேதக�தா ��டா�� ��ற�கைள��, கா�� -

மன��ெல��� கள�க�கைள��, ��ெகன - பாசப�த� க����

வைலெயன, அக�� - க�� �����ெம�பதா�.

காஸு ெய��� பா�ெமா��� க��� ஆசா பாசெம���

ெபா�ைள� ��������றா�க�.

** அ��கைல� ெச��.**

ஆசாபாச�ேதாடஃக ��ளக�� 

ேபசாதா� ெப�ற பல�.

** 14. க�ெபன�ப�வ� ெசா����பாெம�.**

க��ெயன�ப�வ� - ெப�க���� க�ெப�� �ற�ப�வ�,

ெசா� - கணவ� வா�����, மாமனா� மா�யா� வா�����

���பாெம� - ேகாணாம� நட��� ேதக�ைத� ெப�றவ�

எ�பதா�.

அதாவ� இ�லா ெள��� மைனவா��ைக� �ைடயவ�

கணவைனேய ெத�வமாக பா��� அவன� வா�ைக கடவாம��

மாம� மா�யா� வா�ைக �றாம�� நட���

ேதக�ைத�ைடயாைள க��ைடய மக�ெர�� �ற�ப��.



** அறெந��சார�**

வ�பா�ைடயவளா� வா��ைக நடா அ� 

��யா� ெசா����� ெச�தா� - ெக��ைரயா 

ேத�� ப��ேம ��லாைள யா�மக� 

ேபா��� �ைன�� ����.

** 15. காவறாேன பாைவய��கழ�.**

காவ�தாேன - ெப� �ேவ�யா��� அவைள �ேவக�ட�

கா��� காவலாள� இ��பானா��, பாைவய��� - ப�ைமயா�

அழ� �ைற�த ெப�க���, அழ� - �ற�பா�� எ�பதா�.

நாண�, அ�ச�, மட�, ப��� இ�னா�� மைம�த ெப����

ெகா�டவளா��� அவ��ேகா� ந�காவ ல��லா��� ெப�

ெம��� எ��த��� ேக��டா ெம��ண��த ஞான�தா�

காவ�தாேன பாைவய�� கழெக�� வ������ ����ளா�.

** 16. ��டாதா�� ெவ�ெடன மற.**

��டாதா�� - � இ����� ெபா�� �ைட�கா���, ெவ�ெடன -

������ ெபா�ைள� ேபா� அ���ைசைய, மற - அக����

ெம�பதா�.



ம�க� நா�� ����ப� ெபா�� ��டாதா��� ��க�, ஓ�கா�

���மா�� அ�ெபா�ைள ைகதவ��� ��க� ஆத�� ஓ�

ெபா��� �� ��க அவா�ப�� ��கலாகா ெத�ப� க���.

** 17. �ேழாரா��� தாழ�ைர.**

�ேழாரா��� - உ�ைமய��� யாதா ெமா�ைற� ேக�ேபா�

ேயைழகளா���, �ேவகம�றவ�களா���, தாழ�ைர - ���

வா��ய�தா� அவ�க��� ப��ைர�க� கடவா ெய�பதா�.

�ேவக���த ேமேலா�க�ட� அ�ேவ�களா� �ேழா�க�

ஒ�ைறநா� ெச�ற�கா� அவ�கைள ய��ட னைழ��

ேவ��யவ�ைற �சா��� உபச�� த��� வா�களா�� அத�

சா�பா� அ�ேவ�ளா�� �ேழா� க���� ஓ� ந�����ய�

உதயமாெம�ப� க��தா�.

** 18. ��ற�பா���� ��ற��ைல.**

��ற� - ���பெம�� ��ய�ட�� ெதா��த ெமா� எ��த�

ெசய� யாவ����� ��ற���� ��வதா��, ��ற��ைல -

���ப�ேதாெர��� ெபய��லாம�ேபா� எ�பதா�.

ஓ� ���ப �வகார��� ெசா����� ெசா� ��ற� ���த��,

ெச�ைக�ெக�லா� ��ற� ���த�மா�ய ெகா�ர� ��ைதைய



���� ெச�வதா� ���பெம��� ெபயர��� ேபாவ�ட�

வா��ைக�� ���ெம� �ண��த ஞான�தா� ���பெம���

வா��ைக�� எ��த ெசய�� ெக�லா� ��ற� பா��பா�களா��

��ற� ேதாெர��� உர��ைறேயா��லாம� ேபா�

��வா�கெள�� ����ளா�.

** 19. �ர�பா��� ��ய� ேபேச�.**

�ர�பா��� - உ��ட����ள அ�� ��க ���ளதா���,

��ய� - ��க வ�லைமயாக� ேபேச� - சபத��றாேத

ெய�பதா�.

அதாவ� அ�� ��யதா��� ��னா� ேசா����� ேபா�.

��னா� தளரா ����� ெம� ேசா�����ேபா�. ெம�

ேசா��ரா� வ�லெம�������� கால� ேகடய��, ஆத��

கால பல�, த� பல�, ���� பல�, நா�� பல�, எ����

பல� யாைவ�� ேநா�கா� தன� அ�� ��யதா ��� அ�ைப

ந�� ��ய� ேபசலாகா� எ�ப� க���.

** 20. ெக�வ�ெச��� ��வ� க�ம�.**

ெக�வ� ெச��� - ெச���ெதா��� ேக��டா மா��,

��வ� - அ�ெசயைல �����வேத, க�ம� -

ெதா���கழகா�� எ�பதா�.



எ��� ெச��� க�ம��� ேக��டா ெம��ண� வாரா��

அ�க�ம�ைத க��க�ட� ����ட ேவ�� ெம�ப�

க��தா�.

ெதா��த க�ம��� ேக��ெட� �ண���� அேத க�ம�ைத

���க �ய�வானா�� அவ� ெக�வ�ட� அவ�

ச�த�ேயா��ெக�� அவைனய��த க��க��, க��க��

பாழைட�� ேபாெம� �ண��த ஞான�தா� ெக����டா��

ெசயைல ��வேத க�மெம�� ����ளா�.

** 21. ேக����� �����ைறைவ.**

ேக��� - தனச�ப� ேத��, தா�ய ச�ப�ேத�� �ைற���

ெக���, உ�� - ெபா�� ேபா��ேதெய� ��ள� கல�கா�

�ற��� ��பானா��, �ைறைவ - �ைற�த ெபா��யா��;

���� - ேச� ெம�பதா�.

ம�க� ேச���வ�� தா�ய� �ைற�த ெத���, தன��ைற�த

ெத��� கல�கா� ��னவ�ைற ேசக��த �ய��

����பானா�� �ைற�த வ���க� யா�� �ைற��

வ�ெம�ப� க��தா�.

** 22. ைக�ெபா�ட��� ெம��ெபா��க��.**



ைக�ெபா�� - ஒ�ெவா�வ�� ைககளா� ஆ�� தன� ெபா��,

தா�ய� ெபா��, த���� - அத���, ெம�� ெபா�� -

அ�யா� ெபா�� யாெத��ேர�, க�� - அ�ைவ ���� ெபற�

ெச��� கைல��கேள எ�பதா�.

அதாவ� அவனவ��ள��� ப����ள ம�ெபா�� னழ��.

ெபா� ெபா��னழ��, ெப� ெபா�� னழ��ேதா�� ேதா��

ெக�வ� �வாபமா��. க��ெய� �� ெம��ெபா�ேளா

க�றவள���� கைல �� உசா�வேன�, அத� பலனா�,

அதனழ�� அதெனா���

இவன����காணா த��த �ட��� �ரகா��� ெம�பதா�.

** �வ� த�� - நால� நா��.**

���யழ�� ெகா��தாைன� ேகா�டழ�� 

ம�சளழ�� அழக�ல - ெந�ச�� 

ந�ல�யா ெம�� ந���ைலைமயா� 

க�� யழேக யழ�.

** 23. ெகா�றவன�த ���ட�த�**

ெகா�றவ� - வ�லவ�, அ�த� - த�ைனய�� தட�க��, உத� -

ஆதாரமான�, உட� - ேதகேமயா�.



அதாவ� வ�லெம�� ேறாெனன� ேதா����, த�ைன யாரா��

தட�கா� வ�லப�ைத �ழ���ைர�த ��ேபா� ���

��வானா�� ேதக�தள��� பா��கைடவா� ப���

ேநா����ைற�� வ��கா� ப�பல ��களா��, �����

��ப�ைத� ெப���� ெகா�வா�. ஆத�� ேதகச�� ��கவ�

ஒ�ெவா�வ�� த�ைனய���, சாதன� �ைழ�பேன�

ேதகெம��த பலைன யைடவாென�ப� க���.

** அறெந��சார�.**

��க� ேநா����� தைல���� ந��ர� 

சா�காெட�ைற�� க��ழ�க� - ேபா�க�ய 

��ப�����ப �ழ�ப� �ற�ெத��� 

இ�ப� �ய�ப�யாதா�.

** �வ� த�� -நால� நா��**

�ைலயாெம� ேநா����� சா�காெட� ெற�� 

தைலயாயா� த�க�ம�ெச�யா� - ெதாைல��லா 

��� �ட�� ெச�ய�ைல ெய��� 

��த�� ேபைதயா��.

** இ�ெச���� பாட ேபத�க�.**



1831� ம-௱-௱-�� தா�டவராய �த�யாரவ�களா� அ�����ள

நால� நா����,

“ச�த�� ேசா�ட� ெம�றா��ைவ 

�த���…………”

எ���, ம-௱-௱-�� ம�ைல �����க நாயனாரவ�க ேள���

������,

“����ட�� ெச�ய�ைலெய���”

*

எ��� பாடேபத�கைள� க���றேபா� இ�வ ேர��� �ர�

க���ள� ெச��� �ைத��� ெபா�� ெபா�����ள� க��

உட���ைறேய ெவ�����ேளா�.

ச�த�� ேசா�ட �ெம�� ெமா��� �����

ெபா��தாதாத���, ேசா��� இட�க�� ��ேவாைர�

��தெர��� ����ள�� �ைழேயயா�.

எ�ஙன ெம��ேர� த�கால��ள ���� ஆ����

(அ��ரானம�) எ��� வான சா���க� ேசா�களா��

ந�ச��ர�க��ள �ட�க�� இ�னேசா�, ��ய�ட�



ேபாமா�� கா�ற���� மைழ ெப�� ெம�� ��த��,

சா�ைகய�க� ����� இ�னேசா� ����ன �ட�க��

மா�ப�மா�� ��ய �ரஹண�, ச��ர �ரஹண� உ�டா

ெம��� ����� அ�பவ���� கா���� �����கா�

ேசா��� இடம��� பலாபல� ��ேவாைர ��தெர���,

ேபைதயெர��� ����ள� �ைழெய�� ����

����ேளா�.

** 24. ேகா�ெச�� �றைளகா��டென���.**

ேகா�ெச� - எ�கா�� ��றமா�ய ெசா�கைளேய ேக�க �����

�ேரா��ர �ைடயவ�, �றைள - ���ப மான�, கா��ட ெந���

- மைனக� ��ப�ெட���கா� கா��� ேச���� ெகா��மா��

உ�ள மைனக�ெம��� பாழாவ� ேபா� தா� ெக�வ�ட� த�

��ற�� ெக�ெம�பதா�.

���ப�ேதா� ��ற�கைளயா��� ேநய�க� ��ற�கைள

யா��� த�க� ெச�யார�ேக�க ���ப �ைடயவ�

மனமான� ெய�ேபா�� ேகாபெம��� தண��

எ�������கா� ேம�ேம�� ேகா�ெசா� �ைழ �� கா��ட�

ேச��த ெந��ைப� ேபா� உ�ள ேகாபா� �� �� த�ைன�� த�

���ப�ைத��, த�ேனயைர� ம��� ெம��ண��த ஞான�தா�

��ற�ைத� ேக���� ���ப���ேதா� கா��ட� ேச��த



ெந����ெகா�பா� த�ைன�தாேன த���� ெகா��வா

ென�ப� க���.

** 25. ெகௗைவ ெசா�� ென�வ���� பைக.**

ெகௗைவ ெசா� - எ���� ம�ெறா�வ� ��ய வா��ைத

ெசா��த��, ம�றவ� ��ய வா��ைதைய எ����

ெசா��த��, எவ���� பைக - ஒ�வ��ெகா� வைர

�ேரா��க� ெச��� பா�ப���வ�ட� அ�தைகய� ����

ெசயலா� சகல���� �ேரா�யாவா� எ�பதா�.

உ������ள இர�ைட நாைவ�ேபா� இ�வ���� ேநயைன�

ேபா���� ெகௗைவ�ேபா� அவ� ெசா�ைல இவ���� இவ�

ெசா�ைல யவ���� ெசா�� கலக�ைத ��� ெச�ேவா�

இ�வ���� �ேரா�யாவ�ட� இவ� இ�நா�க� ெகௗைவ�

ெசா�ென� �ண��ேதா� யாவ�� இவைன� க�ட�ட� பய��

யாெதா� ெசா�கைள�� ேபசா ம� �ர����வா�க�, ஆத��

ஒ�வ� ெசா�ைல ம�றவ�� �� ெசா��� ெகௗைவ ெசா�

எ�கா�� ேபசலாகா� எ�ப� க���.

** 26. ச�த��கழ� வ�� ெச�யாெம�.**

ச�த� - ���ர பா��ய ������, அழ� - �ற�� யாெத��, ெம�

- தன� ேதக�ைத, வ�� ெச�யா - அ�வைக க�பேதாஷ���



��ளாகா� கா��க ேவ��யெத�பதா�.

அதாவ� இ���கைள மலடா��� ���ர பா��ய�ைத� ெக��ப�

அ�வைக� க��ைப� ேதாஷ�கேளயாத�� ச�த��� அழைக�

ேகா�� ெப�க� யாவ�� க��ைப ேதாஷ ��டாகா�

கா�கேவ��ெம�ப� க���.

** 27. சா�ேறாெர�ைக ��ேறா�கழ�.**

சா�ேறா� - ந��ண�க� யா�� �ைற�த ��, எ�ைக - எ��

�ற�ப�வானா��, ஈ�ேறா� - ெப�ற தாயா��� அழ� -

�ற�பா�� எ�பதா�.

தா��ற ���ர� ந�வா�ெம�, ந���க�, ந�கைட �� எ���

சா�ற ��யா� சகலரா�� ெகா�டாட� ப��றாென��

ப�ேலா�� �கழ� ேக�பேத ெப�றவ�� �� ேபரழ ெக��

����ளா�.

** ����ற�.**

ஈ�ற� ெபா��� ெப��வ���த� மகைன 

சா�ேறா ெனன� ேகா�ட�தா�.

** 28. �வ�ைத� ேப�� றவ���கழ�.**



�வ�ைத - உன���ள அ�ைப, ேப�� - ெப��க �ய��,

தவ���� - சகசாதன����, அழ� - �ற�பா�� எ�பதா�.

** ���ல� - ��ம��ர�.**

அ��� �வ�� இர�ெட�பர��லா� 

அ�ேப �வமாவ� யா�ம��லா� 

அ�ேப �வமாவ� யா�ம��த�� 

அ�ேப �வமா யம�����பாேர.

ேகாபெம��� அ�������� �ேத� ய��� அ�ேப

ஒ���ெகா�ட சா�த��யா� ��த �ராைன �ண காரண�தா�

�வென���, சதா�வென��� ெகா�டா� வ�தா�க�.

** அறெந���ப�.**

அவ� ேகா �வ�ெகா ெல�ைறய� படாேத 

�வ�க�ேண ெச���� க���ைத - �வ�றா�� 

����கா� ��� �ழ�க�� ������ 

ெவ����� ���ைடயா� ேவ��.

** 29. �ைர�ேத� ேனைர�ேத�**

�ைர - �க வா��ைகைய, ேத�� - ஆரா�வ��, ஏைர -

உ����� ெசயைல, ேத� - க�ட����ெகா� எ�பதா�.



அதாவ� உலக��� �கவா��ைகைய� ேத�பவ� ��ைய�

�������� ேவளாள� ெதா�ைல நா�வானா �� சகல����

உபகா�யாக �ள��வ�ம�� தா�� �கவா��ைகைய�

ெப�வா� எ�பதா�.

** ����ற�**

உ���� வா�வாேர வா�வா� ம�ெற�லா� 

ெதா���� �� ெச�பவ�.

** 30. ��ற���கழ� �ழ���த�.**

��ற���� - உற�� �ைறயாெர�ேபா���, அழ� - �ற��

யாெத��, �ழ���த� - ஒ�வ�� ெகா�வ� உத� ����

ேச��� வா�தேலயா�.

எ� சேகாதர�, எ� மாம�, எ�ைம��� ெய�� ெசா���

���ப�க���, �ற���, வா��ைக�� �க�� யாெத��,

ஒ�வ��ெகா�வ� ெந��� வா�வ�ட� ஒ�வ�� ெகா�வ�

உபகா�களாக �ள��வேத எ� ���ப�ேதா�, எ� ��ற�ேதா

ெர�பத� கழகா�� ேச��த வா��ைக� ெப��� உபகாரம�

���ேபா��� வா��ைக�� அழகாகாவா�.

** ����ற�**



��ற�தா� ��ற�பட ெவா�க� ெச�வ�தா�

ெப�ற�தா� ெப�ற பய�.

** 31. ��� வா�� ேவதைன ெச���.**

��� - ஒ�வைர வ��ன�தா��, வா�� - ஒ�வ� வா����

எ��வா� �ைர�தலா��, ேவதைன - ��ப�ைத, ெச��� -

அ�ப��க ேந��ெம�பதா�.

�தா�� வ�சக ��ையகைள��, வாதா�� �த��க

வாதக�கைள�� ெச���ெகா�ேட வ�வ�னா�, �ேவக

���ேதா �வைன �ற� ேபயக��வ�ட� அ�கா�களா�

ேவதைன� மைடவாென�ப�� க���.

** 32. ெச�தவமற�தா� ைகதவமா��**

ெச� - தா� ெச��வ��, தவ� - ந�ெலா��க�ைத, மற�தா� -

ெச�யானா��, ைகதவ� - அ�பவ��� ைக க�ட �க�களான�,

மா�� - ெக�� ேபாெம�பதா�.

தா� �டா�ய��யா� சா��� வ�த ந�கா��, ந�வா� ெமயா��

தேபாபல� �ைற�� ��கா�� ���� �� ெச�த தவ�மா���

ேபா ெம�ப� க���.

** 33. ேசம����� சாம��ற��**



ேசம� - �க��, ���� - அைட�������, சாம�� - ஐ��

நா�ைக வைர���, உற�� - ���ைர ெச�ெய� பதா�.

அதாவ� யாதாேமா� ெதா����� �க�� அைட� ������,

ேசா�பலா� அ�க �ற�க����ட�தர லாகாெத�ப� க���.

** 34. ைசெயா����தா ைலய����.**

ைச - ைசய�ேதாரா� த�ைனய��� சாதைன �ைலேயா�,

ஒ����தா� - ேதா��வாரா��. ஐய� - அவெரா��க�ைத ய��த

��, இ��� - ��பவ�� க�னம��� ���பா ெய�பதா�.

பா��� ; ைசவ�, த�ைன யாரா�ேவா�, ைசன�. �னம�ேறா�,

த�ைனய��ேதா ெர�ன�ப��.

** அக�ேப���த�.**

ைசவமா��க� யக�ேப த�ைனய��தவ��ேக

ைசவமான�ட யக�ேப தானாக ��றத�.

** 35. ெசா�கெர�பவ ர�த�ெப�வ�.**

ெசா�க� - சகல பாசப�த�கைள�� கைள�த �ய��, எ�பவ� -

எ�� ெசா�ல� த��தவ�, அ�த� - ��வாண ெம��

����ைலைய ெப�வ� - அைடவாெர�பதா�.



அதாவ� ச�வ ��ற�கைள�� அக��யவ�, கள�கம�ற

ெந��ன�, மனமாெசா��தவ�, �ய�� ெசா�க� எ��

ெசா���ப�யான �ைலைய வா��தவ�க� அ�தமா� ��ெப��

�ற�� ��க�ைத ெயா��தவ�கெள�ப� க���.

�ய�� �ைலயா� ��தைர ெசா�கநாத ெர���, �ற�ய�ற

�ைலயா� ��தைர அ�தென��� வழ�� வ���றா�க�.

அ�ெகா�ேட நம� ஞான�தா� அக�க��ப�� ெசா�கமானவ�

அ�த� ெப�வெர�� ����ளா�.

ெசா�க ெம��ெமா� �ய�பா� �வ��க ெம�� ெமா�

�����, அ�தெம�� ெமா� ��வா�, �� ேப������,

ேதா��யைவகளா�.

** 36. ேசா�பெர�பவ� ேத�����வ�.**

ேசா�ப� - யாெதா� ெதா��ம�ற ேசா�ேப�, எ�பவ� -

எ�றைழ�க� ெப�றவ�க�, ேத�� - ��க ம�க���, ��வ� -

அைல�� ெக�வாெர�பதா�.

அதாவ� ம�த��ெவன� ேதா�� ஓ� ெதா��� ���,

யாதாேமா� �ய������� ேதக�ைத யைசயா� ேசா�ப��

இ�����ளவ� உ�ண �ண����, உ��க �ைட�����



��கேடா������ ப��� ெகா�ர� தா��, ��க����யா��

ந��� ெக�வா�. ஆத�� ஒ�ேவா� ம�த�� ேசா�ப���

ேதக�ைத வ��� ச�பா����பேத ம�த ேதா�ற�க���

அழகாத�� ஒ�ேவா� ம�த�� தன���ள �ய��ைய��

உைழ�ைப �� ேநா�கா� ேசா�����யலாகாெத�ப� க���.

** 37. த�ைத ெசா���க ம��ர��ைல.**

த�ைத - த�ைன��ற தக�ப�� தன�� ��வ� கா����ள

ச���வா�ய தக�ப��, ெசா� - ெசா��ய ெமா�க����, ���

வா��ய�க���� ��க - ேமலான, ம��ர� - ஆேலாசைன,

இ�ைல - ேவ��ைலெய�பதா�.

அதாவ�, ச����� ��ேபத வா��ய�களா� ��ெந�

ஒ��க�கைள� த��வ�த தன� த�ைதயா� ெசா���

ெகா���வ�� ������, ேம�ப�ட ஆேலாசைன

யா���ைலெய�ப� க���.

ம�றப� க� ��யனா�� த�ைத��, களவா�� த�ைத�� அ�பா

ெகா�ச�க� ��, அ�யா அவ� ெபா�ைள யபக��� வாெவ��

ெசா��� ெசா�கைள ம��ர�களா�� ஆேலாசைன கெள�

ேற�க� ேபாேமா ஒ��கா�� ஏ�க லாகா ெவ�பதா�. ஆத��



ஞான�தா� ��ெந� ெயா��க� கைள ய�ச��ேதா�

��ெமா�கைளேய ம��ர�கெள�� ����ளா�.

** 38. தா� ெசா��ற�தா� வாசக��ைல.**

தா� - த�ைன��ற தாயா��, வாசக ெந�ேயா���ள ஞான�

தாயா��. ெசா� - ெசா����ளவ�ைற, �ற�தா� - அவ����

மா�ெகா� நட�தா�, வாசக��ைல - ஞான� தாேயா���ள,

��வாசக���ைல அவ�ைற ய�ச��� வ�த ஈ�ற தாயா��

ஒ��க���ைல ெய�ப� க��தா�.

ெப��பா�� நம� ஞான�தா� ஓ���ள ��வாசக� கைள

ெய����, வாசக நைட���ண��� அ�மா��க��� நட��

வ�� த�ைன ��ற� தாயானவ� ஒ��ெசா�கைள� கட��

நட�பதா�� ஞான�தா ேயா���ள ��வாசக�ைதேய ��

நட�தத� ெகா���. ஆத�� ��மா��க��� நட��� த�ைன

��ற தா�� ெசா�கைள �றலாகாெத�� ����ளா�.

ெகாைல���, கள���, ெபா����, �ப�சார� ���, ����

���தவைள� �றா� ��வாசக�கைள ேய�� நட�த தா��

ெமா�கைளேய ���ட� வ������ ����ளா�.

** 39. �ைரகடேலா��� �ர�ய�ேத�.**



�ைர - அைலெப����, கடேலா��� - கட� மைட �ர�ேடா��

ேவாட��� ெச���, �ர�ய� - ெச�வ�ைத, ேத� - ச�பா��க

�ய��� ெச��ெம�பதா�.

யாதாெமா� கள�க�� பய���� கட��� க�ப� யா��ைர�

ெச�� �ற ேதச�க���� ெச�� தன� ��ெந� யா�

ஒ��க�க�னா� அ�ேதச�ேதா��� ேமலானவெனன �ள��

தன� �ய���னா��, ேதக க�ட��னா��, ���யா

����க�னா�� �ர�ய�ைத ேசக��� தா� ��� ப�ட� தன�

���ப�ேதாைர��, த�ைனய����ள ஏைழகைள�� ஆத��க

ேவ�� ெம��� க��தா� �ர�ய�ேத� �பாய�ைத�

����ளா�.

** 40. �ரா�ேகாப� ேபாரா� ����.**

�ரா�ேகாப� - த�னாலா�ற ��யா� ேகாப�, ேபாரா� - ெப��

ச�ைட�ேக�வா�, ���� - ��ெம�பதா�, தன���ெள��

ேகாபா���ைய சா�தெம��� ��னா� ��காம�

ேபாவானா�� தன������க� யா�� ெகா�� ேப�

ந��க��� நாசமைடவ�ட� எ��களா�றன� ேதக�� ைநய�

�ைட�க�ப�� ந��� ேபாவாெற�பதா�.

** 41. ��யா� ெப��� ம��ென���.**



��யா - தன� கணவ��� ஆப�� ேந��டகால�� பதரா,

ெப��� - ���யானவ���பேள�, ம��� - கணவ� தன

����� க����ள வ��ர���, ெந��� - அ���ைய

க����ளா ென�பத� ெகா��� எ�பதா�.

��ட�� ேகா� ஆப�� ேந��டெத�� ேக��ப�ட மைன���

ேதக� ��யாம��, மன� பதராம�� இ��� மா�� அவள�

எ�ண� பர��டைன நா����ப� ம�� தன� கணவ� ���ற�

�ைலயேவ�� ெம��� ேநா�க �ைடயவேளயாவா�.

அ�தைகய� �ய�ண ��ளாைள� ேச��� வா�த� தன� ம���

ெந��ைப� க��ைவ����பத� ெகா���.

த� கணவ� �� ெவ����, அ��ய ��ட� �� ������ள

ெப��� வா��ைக��� �ைண நலமாகாத� க���ள ஞான�தா�

��யா� ெப��� ம��� ெந��ெப�� ����ளா�.

** 42. ���� ெப��� ��ெறன�த��.**

���� - மைன�வகார�கைள ெவ��� ���� ����,

ெப��� - ெப�கைள, ��ெற� - ந����கால ெனன�, த�� -

ெசா��த� ேக���டா ெம�பதா�.



அதாவ� தன� மாம� மா�யா� வா��ைதகைள��, மா�ல�

மா�� வா��ைதகைள�� கணவ� வா�ைதகைள��, தா�

ெச���ட�க��ெக�லா� ெசா��� ��பவ� தன� ���ப�ைத

ய���� ��ற�� ெகா�பாவாெள�ப� க���.

** 43. ெத�வ���� ைகதவ மா��.**

ெத�வ� - ெத�வகமா� உ�ளைத, ��� - ��ற���, ைகதவ� -

உ�ள�ைக ெந���க� ேபா� க���ள ெவா��க �கமான�,

மா�� - மா��� ேபா ெம�பதா�.

அதாவ� ஒ�ேவா� ம�க�����ள காமா��� ேகாபா���

ப�யா���யா� ேத���ைல �� �� ���மா�� ெச�தவ��

ம��த ேதகமா��. அ�ஙன��� ���ரா�த தனலா��

ேத�ெவ��� �ைல��ள காமா���, ேகாபா���, ப�யா���

ெய��� ���� �ேத� சா�த ெம��� �ரால ���,

த�ெமயா� ����த ேத�யா� �ள�க ேவ�� ெம�பேத

ச����� ேபாதமாத�� அவ�ைற ��ப����ள ஞான�தா�

அக���ளவனைல ய�க��க� ெச�யாேத��க ெள��

����ளா�.

ேத�வனலா�� ���ரா�தக �வய��ரகாச சா�த�� யாேனா�

ேத�வன லக�ற காரண�ெகா�� ேதவ� ேதவ�க ெள���



ெபயைர� ெப�றா�க�.

** �ேவக��தாம� - சா�தபல�**

ஆசார� ெச�வாரா� ல�ேவா� �க���டா� 

ஆசார ந�ெமயானாலவ��� ேறவராவ�.

** 44. ேதடாத���� பாடா� ����.**

ேதடா� - ஓ� ெபா�ைள தாேன க�ட�ப�� ேசக��கா�, அ����

- �ரய� ெச���, பாடா� - பாழாக, ���� - �� ெம�பதா�.

ஒ�வ� ேதக�ைத வ��� ஓ� ெபா�ைள� ேசக��கா� தன�

��ேனா� ேசக��� ைவ����த ெபா�ைள க�ட���

ய��பானா�� ம�ப��� ெபா�ைள ேசக��க வ�ெத�யா ம��,

ேசா�ப�னா��, பாழைட�� ேபாவா�.

** 45. ைத�மா��� ைவ��ய���ழ�.**

ைத�� - ைதமாத��, மா��� - மா�மாத��, ைவ��ய� க��� -

மாமா��ர�க���, உழ� - ��ைய ��� ���� �ரா��

��ெர����கால ெம�பதா�.

அதாவ�, மாமா��ர�க� ஆ� - ஆவ� மாத�க��

ச���ர��ெப��� கட��ைப��, ைத - மா� மாத�க��



���� ெப��� நாத�ைத�� ேதா�� ெய��பத�� ��, ப�

காலமா�� ைத���, மா���� உவ�ம� ��ைய ��� ைவ��

�ன ேமஷெம��� ப��� - ���ைர�� ������� ����

�� ஓ�� ெய��ட� க�� அ� பைட ேதா�� நாதெம���

கட���ட� ேச��� ைவ��ய உ�ைப ���� ைவ��� ெகா��

ஓட�கைள ெச�� ��யாள��க��� �க �வ�ய�பா��.

உ��ன� ேபா���, அவ�ைற ெய���� கால��, அதனா�

���� ேவாட�க��, மாமா��ர� காலம��� ெச�ய ேவ��ய

��யாத�� ைவ��ய�க ள�கால�ைத மறவா���பா� ேவ��

ைத��, மா��� ைவ��ய�� �ழெவ�� ����ளா�.

** பத�ச�யா� ஞான�**

கா�ைக யா�� ெக�� க���ற�ப�� 

கா�ைக யா�வ�� சார�� ைக� ��ளா� 

கா�ைகயா� ச�� கார�� க�டலா� 

கா�ைக கா�ைக ந��கட� கா�ைகேய

ஆ�யாவ� யா�� �ர�டைத 

ேத�னா� வ�ேம வ�� ���னா� 

பா�னா� பல��க�� பாைஷயா 

ேலா� ேயா� �ழ�� த��கேவ



ைத�மா��� க�� ��வத� 

ைகயேன ப�கால மத� �� 

ெச��� க�ைக�� ��ைச ய��த ேப� 

ைக�� ெச�� ெம�யாகேவ கா�பேர.

ஏ��� ���க�� பாடேபத�தா� ைவயக� �ற�� ெம��

ெமா�ைய ேய�� ப�கால��� ைவ�ேகா� ���� உற��க

ெவ�� ��வதா�� அ�ெமா� கா�� வா�க����

ேக��ேமய�� இதரவா�க�� ேக�காவா�.

அ�தைகய கா��வா�க���� பைனேயாைலயா��,

ெத��ேனாைலயா��, �ழ� ெகா���க�னா�� ���� ேம�

ேவ����ளார�� ைவ�ேகா�னா ����ள ேவா� ��ைச��

�ைடயாவா�.

ஆத�� அ�பவ���� வராத��, �� சா�ப�ற� மா�ய

ெமா�ைய ேய�ப� ெபா��தாவா�.

** 46. ெதா��� �ைவ��� ����.**

ெதா�� - ஒ�வைர வண��, �� - ெப�ற �ணைவ ���ப���,

உ�� - ��ைய� ���� ப����, ஊ� - ���ப�, இ�� -

இ�பமா� ெம�பதா�.



ேதக�ைத ேசா�பலா��, ம�த ���யா��, ட�ப� தா��

வள��பத���, த�ைம� ெயா�த ேத�ைய வண�� அவ�ட�

தன�� ேவ��ய ���ைப� ெப��, உ�ப��� ��ைய�

����� ப��� உ�ப�� ேதக�ைத வ���� ���பானா��

அ�ேவ ேதக �க��ய ��� ெப�� ����ளா�.

** ����ற�**

உ���� வா�வாேர வா�வா� ம�ெற�லா� 

ெதா���� �� ெச�பவ�.

** 47. ேதாழேனா� ேமைழைம�ேபேச�.**

ேதாழேனா� - த� �ஜபல��� �த�ேவாேனா�, ஏைழைம - த�

வ�லைம� �ைறைவ, ேபேச� - மற��� ேபசாேத எ�பதா�.

��ஷ�க�� ேதாழ�கெள�ப��, ���க�� ேதா�கெள�ப��

த�க� எஜமான� எஜமா��க��� ஆப�� ப�� ேபா����

அ�ச�ய�தரா� ஆத��பவ� களாத�� அவ�க�ட��� த�க�

வ�ல�ப� �ைறைவ ெசா��வதா�� ம��ப��

ஆப����தவாெத�ப� க���.

** 48. ந��ண�கம�ல த�ல�ப����.**



ந� - ந�ல, இண�க� - ேநய� ேச��ைக, அ�ல� - இ�லாம�

ேபாமா��, அ�ல� - ��ப����, ப���� - ஆளா��

ெம�பதா�.

ந�லவ�கைள ய�����த��, ந�லவ�க�� வா��ைத ைய�

ேக��த�� ந�றா�� அ�தைகய ந�ேலா�கைள ய��காம��,

அவ�க� வா��ைதைய� ேகளாம�� இ��� தா�� எ��த���

ேக� ெப�� மாளா ��க��� காளா�� ெம��ண��த ஞான�தா�

ந�ேலா�ண�க� ேவ�� ெம��� அஃத�லாதா� அ�ல�

ப�வெர��� வ������ ����ளா�.

** 49. நாெட��� வா�க ேகெடா�� ��ைல.**

நா� - ந�ெச� ��ெச� ��க��, எ��� - எ�� ��ளவ�க�,

வா�க - �கவா��ைக� ���பா�களா��, ேக� - �க�ேக�க�,

ஒ��� - ஒ�றா���, இ�ைல - இரா� ெய�பதா�.

ந�ெச� ��ெச� ��கைள� ���� ப���� ம�க� வா��ைக

����ட�ைத நாெட��� அரச�� அரசா�க� ேதா��

வா��ட�ைத நகரெம���, வழ�� வ�பவ��� ந�ெச�

��ெச� தா�ய�க� ெச������மா�� நா�டா� யாவ��

ெச�����பா�க�. நா�டா�க� ெச������� பா�களா��

நகரவா�க� யாவ�� �க��� வா�வ� அ�பவ மாத��



ப���� ��க�� �க�ைத� க�� எ��� �க��ெட�பைத

�ள����ளா�.

** 50. ��க�க�ற� ெசா��ரமா��.**

��க - மன�� �ைல�க, க�ற� - வா��த, ெசா� - வா��ைத

களான�, �ர� - உ��யாக, ஆ�� - ��� ெம�பதா�.

க��� க��ைய �ைல ெபற�க�� தா� க�ற க��யளவா�

ஒ�ைற� ��வானா�� அஃ� உ�� ெப�ேற ����.

தா� க�ற க��ைய �ைல�க ைவ�காம��, க�ற� க���னளேவ

��லாம�� ஒ�ைற� ��வானா�� ேச��� நா��ய� க�ப�

ேபா� த���றாேன �ர� ெபறா தாத�� க�ேபா� யாவ��

தா�க� க�ற� க��ைய த�க�� ��ள��� ப�ய� க�ற�

ேவ�� ெம�ப� க��தா�.

** 51. �ரக� ெபா���ய �ரக���.**

�� - சலதாைர�����, அக� - இட�, ெபா���ய - அைம���ள,

ஊரக�� - ேதச��� க�, இ� - ���� ெம�பதா�.

��வளமான� �லவள� ��ய வக�� வா�தேல ப�சம�ற

வா��ைக� �டமாத��, ��வள� ெபா���ய �ட�� வா�க

ேவ��ெம�ப� க���.



��வள� �ைற�த�ட� ம�க� ேதக ��த�����, �க�����,

தா�ய ������ �டமாத��, மேனா ��த� வா�� ��த� ேதக

��தமா� ��கரண ��த�ைத நா�� ஞான�தா� �த� வாசக���

����ள ச� �ராெட��� வாசக��� �ண�க இர�டா�

வாசக��� ச���� �����ள �ரக�� வாெழ�� ����ளா�.

** 52. ���யக�ம� ெம�����.**

���ய - ��ய, க�ம�� - ெதா�ேலயா���, எ�� -

ேதறவாரா���, �� - ெச�வத�� �ய� ெம�பதா�.

ஓ� ��ய கா�யேமயா��� அ�கா�ய�ைத ச�வர வாரா���

ெச�தேல ந��. அ�ஙன��� கா�ய� ��ெத�� கவனம��

ெச�வதா�� �� கா�யேம ெப� ந�ட�����ளா��ெம�

�ண��த ஞான�தா� ��ப� ெசயலா��� �� �� ஆரா����

ெச��ெம�� ����ளா�.

** ����ற�**

எ��� ��க க�ம� ���த�� 

ெண��வ ெத�ப ����

** 53. ���ைற ெத��� �ல�ெதா��.**



�� - கைல ���, �ைற - வ�ைய, ெத��� - அ���, �ல��� -

ந�மா��க���, ஒ�� - நடவாெய�பதா�.

உலக����ள ம�க�� ���ல� த�கட�க� �ய��ரேயாசன�

க�� எ�க� ேதவேன ேதவ� எ�க� ேதவைன ந��னவ�கேள

ேந�� ேமா�ச� ேபாவா�க�. ம�றவ�க� நரக� ��வா�கெள��

ேபைத ம�கைள வ���� ெபா��ப��பா� ேவ�� வைர���ள

ெபா���க�� அன�த���. அ�தைகய ��கைள ந�காரா���

ெபா�யக�றேல ���ைற ெத�தலா��.

அ�ஙனமா� ெபா�யக�� அ�பவ����� கா�����

ெபா���ய ெம� காணேவ��யவ�க� ஆ�ேதவனா� ��த

�ரானா� க�ட��ய �த���, அைதய��த சா�� ��க �ேம,

�ல�����, ஒ��க����� ஆதாரமா��. ஆத�� ேபைத ம�க�

பல ��கைள�� ந�� பாழைடயா� ���ைற ெத��� ஒ�க

ேவ��ெம�ப� அ�ம� க��தா�.

** அ��கைல�ெச��.**

எ�� ��டா� �ைறயா� ெவ��ப�� 

��ற� �ெல��ண�.

** ந���**



�ைன���� �ள��ய வ��� 

�ைனவ� க�ட� �த�லா��.

** 54. ெந�ைசெயா���� வ�சக��ைல.**

ெந�ைச - மனைத, ஒ��� - அட��, இ� - இ��பாயா ��,

வ�சக� - உ�ள க���ன�, இ�ைல - அக�� ேபா ெம�பதா�.

த� மனமா�ய ெந�சேம தன�� சா�றாத�� அ��ேறா���

வ��ன�, ெபாறாெம�, ��, �த�யவ�ைற யக�� ெந�ைச

ந�மா��க��ேனாேட ெயா��பானா�� அவ��� ��கெம�ப�

ெய�கா���ைலயா��.

அ�ஙன��� ெந�ைச ெயா��தவ� ேபா� �ற�ேதா ெரன ேவஷ

��� ேபைதகைள வ���� ெபா�� ப���� பா����.

அ�தைகய வ����� வா��ைக ெபறா�

ெந�ைசெயா�����பேத நலெம�� ����ளா�.

** ����ற�**

ெந����றவா� �ற�தா� ேபா� வ���� 

வா�வா�� வ�கணா��

** 55. ேநராேநா�� �ராகா�.**



ேநரா - தன�� ��வரா, ேநா�� - ெகா�லாெம�, �ராகா� - தன��

�க�ெகாடா ெத�பதா�.

அதாவ� ெகா�லா �ரதெம��� ேநா�ைப ேநா� பவ�

ம�ெறா�வ� ெகா�ற மா�ஷ�ைத� ��பானா�� தாேனா���

ேநா���� ேநராகாெத�ப� க���. மா�ஷ� ��

ேபா��லா��� ெகா�ேவா ன�க��கா�.

�ன�ெபா��டா� ெகா�லா �லெக��யா�� 

�ைல�ெபா��டா ��ற�வா��.

** 56. ைநபவெர�� ெநா�ய�ைரேய�**

ைநபவ� - வ���� ஏைழகளாக, எ��� - இ�����, ெநா�ய -

அவ�க� மன� வ��த, உைரேய� - ேபசாேத ெய�பதா�.

நம��� அட�� வாழ���ய ேயைழகளா ������ அவ�கள�

மன���ற ேபசலாகா ெத�ப� க���.

** 57. ெநா�யவெர�பவ� ெவ�யவராவ�.**

ெநா�யவெர�பவ� - ஒ�வைர மனேனாக� ேப��ற வ�க�,

ெவ�யவ� - ெகா�� �ன�ேதா�, ஆவ� - எ�ன� ப�வா�க�.



ஒ�வைர மனேனாக� ேப��ப�யாய வா��ைதைய �ைடேயா�

ேகாப��� ��ெகா����பவ ெர�ப� க���.

** 58. ேநா�ெப�ப� ெகா����னாெம�.**

ேநா�ெப�ப� - த�ெம�ைய கா�பெத�ப�, ெகா�� -

�வ��ரா�ைய வைத��. ��னாெம� - மா�ஷ�ைத� ��யா

ேத�ெய�பதா�.

த�ேதக�ைத கா�க ேவ��ய ேநா���ைடேயா� �வ�

�ரா�க���� ��ப�ைத� ெச�யா� கா�க ேவ��ெம�ப�

க���.

அ�ஙன��� �றெம�ைய வைத�� த�ெம�ைய வள��க

ேவ��யதா�� �ற ��ைர வைத���� வள��த ேதக�

அஃ�ண��த �பாைதைய �ண��ேத �ர� ேவ���.

** ����ற�**

த��� ெப��க���தா� �����பா 

ெற�கன மா�ம��.

** 59. ப��யப��� ���ய� ெத���**



ப��ய - தா� ��� �ைள�த, ப��� - தா�ய வள�����,

���ய� - தன� ந�க�ம�, ெத��� - �ள��� எ�பதா�.

“�த� ெகா�ைல�� மா�ேம�” ெம��� பழெமா�� �ண�க

அவனவ� ��க� ம��� பாபபலைனய�ய ேவ��� அவ�

�ைள�த ப�� மைழ��� ம�வ�� ெவ��� ��களா�

நாசமைடவ��, ���களா� மா�வ� மா�ய ெசயலா� �ள���.

அவனவ� ந�க�ம��� ���ய பலைனய�ய ேவ��� அவ�

�ைள�த ப�� காலமைழயா� ஓ�� வளர��, ெவ��� ��க��

���க�ம�கா� தா�ய ���� ��வ�மா�ய ெசயலா�

�ள���. ���ய பலைன ப��யப��� கா�கெவ��

����ளா�.

** 60. பாேலாடா��� காலம����.**

பா� - ப��� பா�ட�, ஆ��� - அ�ன�ைத யா���, ம���

பலகார�ைதயா��� ���பதா��, காலம��� - காைல மாைல,

ம��யெம��� ��காலம���, உ� - ���க�கடவாெய�பதா�.

பா�ட� கல�த பழ�ைதயா���, பா�ட� கல�த

ேசா�ைறயா��� உ�ணேவ��மா�� காைல��

உ�ணேவ��ெம�� பாக சா��ர� ����ளப�யா�



காலம�� ��ெண�� வ������ ����ளா�.

** க�ம����ர�**

காைல� ல��� ம��ய� த��ேமா� 

மாைல�� ெவ��� வழ��க ந�ேற.

** 61. �ற� மைன �காெம யறெமன� த��.**

�ற� - அ��ய�ைடய, மைன - மைன�ைய �����, �கா -

அவ��ல� �ைழயாத, ெம� - ேதகேம, அற� - ச��ய த�ம�ைத

ெப�ற�, என�த�� - எ�� �ற�த�� ெய�பதா�.

அ��ய�ைடய மைன�ைய ����� அவ��ல� �காத ேதகேம

அற��க ேதகெம�� ����ளா�.

** �வ�த�� - நால� நா��**

அற��க� ேக�ெம� ெப�ெம ��நா��� 

�ற�றார ந��வா� ேசரா - �ற�றார 

ந��வா� ேச�� பைகப�பாவ ெம� 

ற�ச� ேதா��நா� ெபா��.

** 62. �ர� ேப�� பார�தா���.**



�ர� - �ர�, ேப�� - ெகா���, பார� - ெப�� �ைமைய,

தா��� - �ம�க���� எ�பதா�.

யாெதா����� அ�ச��� �ர����ள ��ஷ� தன�� அ�க

பார��ற �ைமேயயா��� �ர�த�ைமயா� அதைன

ெய��ேல��� ெச�வாென�ப� ���.

மேனா�ட��, ைத�ய���ள ��ஷ� எ��த கா�ய�ைத

ெய��� ���பாென�ப� க���.

** 63. �ைல�� ெகாைல�� கள�� த��.**

�ைல�� - மா�ச ��ைசைய��, ெகாைல�� - �வ��

ைஸைய��, கள�� - அ��ய� ெபா�ைள யபக��தைல��,

த�� - அக�� ெம�பதா�.

நா����ய உ���� அவா���யா� மா�ஷ

��ைச��டா��, ெகாைலயா� �வ��ைச�� அ�சா� �வ�க�

�ைடயா��� அவ�ைற �ைல��� ெகா��த�� அ��ய�

ெபா�ைள கள� ெச�ய வ�சா� அ�கள�� அவாவா�

த�ைமெயா�த ம�கைள�� வைத�க அ�சா� ஆத��

ஞான�தா� �ைல�� ��ைச �தலாவதக�ற ேவ��ெம��

����ளா�.



** 64. ��ேயா����ைல ��யெவா��க�**

��ேயா��� - ��ச���த ��ம�க���, ��ய - �� ெபறேவ��ய,

ஒ��க� - ந�மா��க�, இ�ைல - �ைடயாெத�பதா�.

அதாவ�, ெபா�, வ��ன�, ��, ெபாறாெம�� �� ெக���

�ைற�த ��ம�க��� ெம��ேப�த� சகல�ட��� அ��

பாரா�ட�, ெந�ச�கள�கம����த�, சகல� �க�ைத �� க��

ஆன���த�, த�கைள� ேபா� சகல�� �கமைடய ���ப�

ஆ�ய ��ெப�� ஒ��க�கைள ேநா�கா�கெள�ப� க���.

** 65. ெப��யா����ைல ��ற�� �ன��.**

ெப��யா��� - �ண��� ெகா�டா���, ��ற�� - உற��

�ைறயா��, �ன�� - ேகாப��, இ�ைல - �ைடயா ெத�பதா�.

ெப�� ெய��� �ண�ைத �� ெகா�ள ைவ�தவ� க���

��ற�தாெர��� ���பெம�ப���ைல, �ன ெம���

ேகாப���ைல ெய�ப� க���.

** 66. ேபதேம ெய�ப� மாத��ெகா� ெபய�.**

ேபைத - அ�வ�ற, ெம� - ேதகெம�ப�, மாத��� - ெப�க���,

ஒ�ெபய� - �����ள ேவா� ெபயரா� ெம�பதா�.



ெப�க����ய வாைல, த��, ���ைட, ���ைத ெய���

நா�� ப�வ��� எ�வைகவய�� ெபய� க���.

அதாவ� ஐ�� வய� �த� ஏ�வயதள�� ேபைத�

ெப�ெண���, எ�� வய� �த� ப�ெனா� வயதள��

ெப�ெம�� ெப�ெண���, ப��ர�� �த� ப�� ���

வயதள�� ம�ைக ெப�ெண���, ப�னா�� வய� �த� 19

வயதள�� மட�ைத� ெப�ெண���, இ�வ� வய� �த�

இ�ப�ைத�� வயதள�� அ�ைவ� ெப� ெண���, இ�ப�தா�

வய� �த� ��ப�ேதா� வயதள�� ெத�ைவ� ெப�ெண���,

��ப��ர�� வய� �த� நா�ப� வயதள�� ேப�ள�

ெப�ெண��� எ�வைக� ெபய�க���.

இ�ெவ�வைக� ெபய�� ஏ� வ�ஷ��� அ�யா�� யாளா��

ேபதெம�ெய�ப� ெப�க����ய ஓ� ெபயராத��

மாத����ய ெபய�க�� ேபதேம ெய�ப� ேமா� ெபயெர��

�������ளா�. காரண� ��ேப ேபதெம���ண�

ெபா������த மாத�களா��ேற அவ�கைள, ஏமா�ற��,

��க� ேபா� நட��வ�� த��ய�ல அவ�கைள சமமாக

ேந���கெள�� ஆ�ம�க��� அ����தலா�.

** 67. ைபய�ெச�றா� ைவய� தா���.**



ைபய - ெம�ெலன�, ெச�றா� - ெச��ேவாமா��, ைவய� -

��ல�, தா��� - ேய�� ெம�பதா�.

உலக���க� வா��ைத ���வாக�� நட�ைத யைம�யாக��,

ெசயைல �தானமாக�� ெச�� வ�ேவா மா�� ைவய���ள

சகலம�களா�� ஏ��� �கழ�ப�த� அ�பவமாத�� சகல

கா�ய�கைள�� �தா���� ெச� ேவா�கைள

ைவய�தா��ெம�� வ������ ����ளா�.

** 68. ெபா�லா� ெக�பைவ ெய�லா�த��.**

ெபா�லா - ெகா�ய, ஆ�� - அ�க�, ெய�பைவ - ெய��

ெசா���ப�யான, எ�லா - சகல ��ற�கைள��, த�� - அக��

��ெம�பதா�.

அதாவ� ேத���ற�, வா�� ��ற� மேனா ��ற�க ளா��.

��ேதாஷ�களைம�த ெபா�லா வ�க�ேதா ென���

ெபயெரடா� அ���ற�கைள� த���� வா�க ேவ�� ெம�ப�

க���.

** 69. ேபானகெம�ப� வானவ� ����**

ேபானக� - காமேத� அ�ல� க�பக ���ச�, எ�ப� - எ��

���ப�யான�, வானவ� - ம�க� �ைல கட��



ெத�வ�ைலயைட�தவ�க�, ���� - த�கைள

ய��ேனா��க���� அ�த ெம�ன�ப��.

தா�மானவ� ����ளப� “ேபானகமைம�தெதன வ�காம

ேத��� ெபா�ன����� ெதா�ேம” எ��� ெச������

பகரமா� கா����, �ைகக���த�� ஞான க�ணாகர

�கமைம�த ெப�ேயா�கைள� காணேவ��வ��.

அரச�க����, ��க���� அ�கா��டா�� ப�தாக�ைத

�வ����க���ய ஓர�தெம�ன�ப��.

கா��� த����ளவ�க���� ேக�டைதய���� ஓ� ����

�ைல��� ேபானகெம��� ெபயைரய����ளா�க�.

** கா�ைக பா�ய�**

ேக�டைவ யா�� ெகா���� ேபானக� 

நா��� மா�யா� நட��� வானக� 

���� லட����ெளா� க�ேடா� 

வா�டெமா���லா வா��ைகயதாேம!

��தச�க�ேதா� ��சா பா��ர����� ேபானக ெம�� ேமா�

ெபய���, அ�ெகா�ேட ப��ன�தா� வ�றாத பா��ரெம���

����ளா�. அத�� பகரமா� ம�ேமகைல���ள ஆ���ர�

காைதைய� காணலா�.



** அ��கைல� ெச��**

வானக��� ெச�றா� மாபா��ர ெம��தா� 

ேபானக�தா ��ட ெபா�� 

கரபா��ர ெம��தா� கா�� �ைல�தா� 

�ரேந��ர மைம�த ��.

** 70. ம���� ����� ���ைற யக���**

ம���� ஓட���, ����� - ������ேபா� �����,

���ைற ��� ேதாஷ�கைள, யக��� ���ெம�பதா�.

அதாவ�, ம����ப�னா� வாதேதாஷ�, ��தேதாஷ�,

�ேல��மேதாஷ� ஆ�ய ��ேதாஷ�கைள��, ���த��

ப�னா� எ����� கால����லா �ைற��, ப��� �ைற��,

�ராண ����� �ைற�� ��� �கமைடவதா� ����னா�

���� ����ற�கைள�� ம���னா� ���� ����ற�

கைள�� ஏகபாவைனயா� �������� பக�������றா�.

** 71. மா�ய�ல� கா�ய ��ைல.**

மா� - மைழ, அ�ல� - இ�லாம� ேபாமா��, கா�ய� - எ����

ெதா�� யா��, இ�ைல - நட�பத�தா�ெம� பதா�.



உலக��� மைழ ெப�யாம� ேபாமா�� சகல கா�ய� க����

ஆ���டா� ப�சம�க���� பாழா�ெம� பதா�.

** 72. ����ெக�லா� ����� மைழ.**

���� ெக�லா� - வா�� ��ன� ேதா��வ�� சா��,

����� மைழ - �றகால����� த��த மைழ�

ெப��ெம�பதா�.

வா�� ��ன� ���கா� ஆ� �ைர��� ஆகாய க��ப�

ெகா��வத�பவமாத�� ��ன� சா��ைய� ெகா��

மைழ��ெட�பைத �ண��� உ���ேபா� �ைள�க

�ள����ளா�.

** 73. �காம��லா மர�கலேமாடா�.**

�காம� - ேவாட ���ர�, இ�லா - இ�லாம� ேபாவானா��,

மர�கல� - ஓட�, ஓடா� - ��ேலா��வ� அ�தா�� எ�பதா�.

ஓட�ைத ேயா��� ���ரனா�� �காம ��லா���

மர�கல�ைத ��� ேவாட�ெச�வ� க�டமா��.

அ�ெகா�ேட “மா����லா மர�கலேமற லாகா” ெத�ப��

பழெமா�. �காம�, மா��, ஓட���ர�, ��கானென���



நா�� ெதா�� ெபய�� ��� ேவக��, கா��� ேவக�ம���

ஓட�ைத ேவா��ேவா� ெபயரா��.

** 74. ��பக� ெச��� ��பக� �ைள��.**

��பக� - காைல��, ெச��� - ெச��� �ைன�� பயனான�,

��பக� - மாைல���, �ைள�� - ெவ�வ� ெம�பதா�.

யாவ���� ெத�யாெத��� ஓ� கா�ய�ைத மைற�� ெச�த

ேபா��� அ�கா�ய� த���றாேன ெவ�வ� ெம�ப� க���.

** 75. ��ேதா� ெசா� வா��ைதய��த�.**

��ேதா� - �ேவக����ேதா�, ெசா� - வா��ய மான�, வா��ைத -

ெசா� �ைவயா�, அ��த� - �� ேபாத ெம�ன�ப��.

�ேவக ���ேதா� ேபா���� ��வா��ய�கைள ெச���

ேக�� அத�ேமைற நட�பவெனவேனா அவ� சகல

��க�கைள�� ேபா�� �க�ைலயைடபவனாத�� ��ேதா�

வா��யமா� அ���ண ேவ��ெம�ப� க���.

ஓட�ெய��� அ�டத ��பதா� �� ��� ஆேரா��ய

மைடவ�ேபா� ��ேதா� வா��யெம��� அ�தா� ��க� ���

�கமைடவேத கா����� ெத�ன�ப��.



** 76. ெம�ெதன�ப��த� ���ைர�கழ�.**

ெம�ெதன - ெம��ய ப�சைண��, ப��த� - சய�� த�,

���ைர�� - ���ைக��, அழ� - �கெம�ன�ப��.

���வா�ய ப��ெம�ைத�� �� ப��த� �கமான ���ைர�

ேக���டாெம�� �ள����ளா�.

** 77. ேம��ெச�வ� ேகாைழ�படா�.**

ேம� - ஏ� ���� உ���பவ��, ெச�வ� - �ர�யமான�.

ேகாைழ�படா� - �ைற�படா� எ�பதா�.

அதாவ� ஏ����� உ����� உைழ�பா�யா னவ�

எ�ெதா�ைல�� அ�சா� ெச��� ைத�ய�ைடயவ னாத��

அவ� க�டமா�ய� ெதா��க�� எவ�ைற ேய�� ெச��

ச�பா��� தன� �ர�ய� �ைறயா� �ற�� வா� எ�ப� க���.

** 78. ைம��யாட� மைனயக�ெறா��**

ைம��ய� - க�க�� ைம���� �ைலமக�, மைன - �����,

அக�� - �ல�, ஒ�� - ந�மா��க��� நட ெவ�பதா�.

க�ணா� ���� மய�� தன� வய�ப���� �ைலமக��

���ன�ேக வா�த� எ��த��� ேக�ைட� த��



வா��ைகயாத�� அவ� ���� அ�ேக வா�த� ஒ��க����

இ��ெக�ப� ��பா�. ைம��யா� - ஆ�ம�கைள

மய�க���ய க�கைள�ைடயவெள�ப�� ெபா����.

** 79. ெமா�வ� மற�� ன�வ� க�ம�.**

ெமா�வ� - தன� தா� த�ைதயாராேல��, த�ைன ஆ��

வ�பவனாேல�� ��ய வா��ைதைய, மற��� - மற�����,

க�ம� - அ�ெதா�லான�, அ��� - ெக��� ேபாெம�பதா�.

தன� எஜமானனா�� ஆ�டவ� ஏ�ய ெமா�ைய

மற�பானா�� அ�க�ம���ேக ேக��டாய ெத�ப� க���.

** 80. ேமானெம�ப� ஞானவர��**

ேமானெம�ப� - ப�ற�ற �ைலெய�� ��வ�, ஞான� -

அ��னா� க�ட�ப�ட, வர�� - வர�� எ�பதா�.

�ேவக ����ய�� ��� அைல�� ���� மனைதயட��

யா�வெத�ன�ப��. அதாவ� �ேவக ெம���

அ�ைவ�கட�� மனமைலயா� ���� �கவா�� ெகா�பாய

ப�ற�ற �ைலெய�ப� க��� (வர�� - வர��, அ��, எ�ைல)

** 81. வளவனா�� மளவ��ெத����.**



வளவ� - தா�ய ச�ப���ளவ�, ஆ��� - இ�����

அளவ��� - த� ���ப����� ேபா�மான ��ட�ெத���

எ��� - ப������ ெமா��, உ�� - சைம���

���க�கடவா ெய�பதா�.

���ெச�வமா�� தா�ய ச�ப�� ஏராளமாக ��� ���

அவ�ைற ���ரய� ெச�யா� த� ெசல���� த�கவாெற���

உபேயா����ெகா�ள ேவ��ெம��� ெச��

�ைலையஞான�தா� உ����� ேவளாள ெதா�லாள���

�ள����ளா�.

** 82. வான������றான� �����.**

வான� - காலமைழ, ����� - �ைற�� ேபாமா��, தான� -

��வள�, ����� - தா�ய�ைள� ��� ெம�பதா�.

எ�தைகய ெப��க தா�ய ப��க� �ைற���� ��� ஓரா��

காலமைழ தவ�மா�� தா�ய ���� ��� ��க� க�ட�ைத

ய�ப��க ேவ�� ேந�� மாத�� வளநாட�� தா�ய�ச�ப��

�ைற���ளவனா ��� அளவ��� ெசல� ெச�யேவ��

ெம�� ��வாசக��� ெமா����ளா�.

** 83. ����ேலா����ைல ெபா���ய ெவா��க�.**



���� - �த� ஒ�வ�ட� கல�� ����� ����, இ�லா�

அ����ேபா���, ெபா���ய - ேச��� வாழ� ��ய, ஒ��க� -

ந�வா��ைக��ைண, இ�ைல - அவ�க�� ��

�ைடயாெத�பதா�.

அனவரத� ஒ�வ��� அ�ன������ அ��� லாம�

ேலாப� �ைற�����மா�� அவைன ெந���

ெயா�வ�ம�கா� வா��ைக��ைண ய��ேபாெம�ப� க���.

** 84. �ர� ேக�ெம� �ர�பா��.**

�ர� - ��தவ�லபைன ேக�ெம� - ேந��த ேத���, �ர�� -

சாைண - ���த ேவைல, ஆ�� - ைக�ேல����ளத�� ஒ���

எ�பதா�.

��த��� வ�லெம� �ைடேயாைன ேந��த��ளவ� (��ய

அ�ைப எ�கா�� கர��ேல�� �����கா� எ��த���

த�கர�ைத� காய�ப���வ�ேபா�) ஏேத�� ஓ�நா�� �ரனா�

உப��ரவமைடய ேந�� ஆத��, �ர� ேக�ெமைய ���பாேத

ெய�ப� க���.

** 85. உரேவாென�ைக �ரவா���த�**



உரேவா� - ேதக�ர� ெப�றவ�, எ�ைக - ெய� ேபா�, இரவா� -

ம�ெறா�வ�பா �ர���ணா�. இ��த� - இ��க ேவ��

ெம�பதா�.

அதாவ� ேதக��� யாதாேமா� ப���� உரமா��

பல�����ேபா� ஒ�வைரய��� இர���ணா� ேதக�ைத

வ��� உைழ���ண ேவ��ெம�ப� க���.

** 86. ஊ�க�ைடெம� யா�க��� கழ�**

ஊ�க� - இைட�டா�ய��, உைடெம� - உைடயவ ��,

யா�க���� - உ����, அழ� - �ற�ெப�ன�ப��.

எ�ெதா�ைல ெய����� அவ�ைற இைட�டா �ய������

சா��� ����� ேத�ைய �ற�����

ெகா�டா�வ�ய�பாத�� �ய���� அழைக �ற����

ேதக��� �ற�த� �ய����ள ேதகெம��� அஃ��லா ேதக�,

��பார� எ��� ����ளா�.

** 87. ெவ�ைள���ைல க�ள���ைத.**

ெவ�ைள�� - ��த�தய��ளா���, க�ள���ைத - வ��ன�,

கப�, �� �த�ய ���ண�க�, இ�ைல - இராெவ�பதா�.



�ணெம��� ��ேற�ய ��த�ண��ளா�ட�� வ��ன�,

கப�, �� �த�ய ���ண�க� யா�� அ�கா ெத�ப� க���.

** 88. ேவ�த� ��னா� �ைண��ைல**

ேவ�த� - ஆ�� அரசனானவ�, ��� - �ன�� ����,

ஆ��ைண - அவைன த��தா��த�, இ�ைல - ேவ��ைல

ெய�பதா�.

ேதச�ைத யா�� அரச��� ஒ�வ� �� ��ய�

ேகாப��டா��, அவன� ேகாப�ைத யட�� கா�ேபா� அ��

ஒ�வ���ைலெய�ப� க���.

** 89. ைவய� ெதாட�� ெத�வ�ெதா�.**

ைவய� - �ட� பாசமான�, ெதாட�� - உ�ைன ெய�கால����

��ப��மாத��, ெத�வ� - ேத�வகமா� உ�ெம�ைய�, ெதா�

- உ�ெளா�க�ெடா��� ெம�பதா�.

பாச அட��� ப�த�ப�றான� வ�� எ��� காைல ச�கர�

ெதாட��� ெச��வ�ேபா� மாறா�ற����, �ளா ��க�����

ெகா�� ேபா����. ஆத�� ெத�வகமா�

உ�ெளா��ல�ைப வள��� ஒ��க ேவ��ெம�ப� க���.

** ஒளைவ��ற�**



அ�த�� ல�� யழ� ேபால� தாேனா��� 

ப�த� �ற�ப��கலா�.

** 90. ஒ�த�ட�� ���ைர�ெகா�.**

ஒ�த�ட�� - உ�சாதன���� ேந��த�ட��, ���ைர -

��காம����� �ைல��, ெகா��� - உ�கா� ெம�பதா�.

ேந��த�ட�� ஆன�த ���ைரயா� ��காம����� �ைலைய

வ����� ��ளாள�� த�ைனய�யாம� ����

மரண���க�ைத� ��னா��ைல.

** 91. ஓதாதா����ைல ��ெம�ெலா��க�.**

ஓதாதா��� - ந�ேக���� �யலாதா���, உ�ெம� ெலா��க�

- த���டாேன ெயா��� �ய�பா� �ைல, இ�ைல -

�ைடயாெத�பதா�.

ஆத�� ஒ�ேவா� ம�க�� ����கைள ேயா� �ண���

உ�ெம�ல�ைப வள��� �றெம� ெவ��� �ற�ய���

��வாணமைடய ேவ��ெம�ப� க���.

அ�ைவயா� அ�ம� எ��� ெபய� ெப�ற ஞான�தா� அ��ய

இர�டா� வாசக�



** �����.**



�� அ��ைகய�ம� அ��ய ��வாசக� இ.
��றா� வாசக�- ெவ�� ஞான�

** ���ைர**

ெவ��ஞானமா�ய ��றா� வாசக

ெத�ேதச பா��ய வ�ஸ�ைத� சா��த ���வளவ� எ��

அரச�ைடய �தாைதயா�ய சய�� ��றரச� தன�

மா�ைகைய��� ேவ� �யாஹார அறஹ���கைள த���க�

ேபா��கா� வ�ேய ெச�� வ�ேய �ளாம�, �வாகர ��றரச��

ந�தவன��� ���தா�. அ�வன��� �வாகர வரச�� �மார��

த� ேதா�மா�ட� உலா�� ெகா����தவ� சய��

��றரசைன� க�� �����டா� ய��ல��� ெச�றா�.

இதைன �ண��தவ� தா� ������� ெச��� காரண�கைள�

�� மன�ண�காம� ெவ���� ெச�றா�. இ�ேகாப�தா�

ராஜ�மார�� ேசவகைர ��ட�ப��� ைவ�����, சய��வரச�

�யார� ெச�� ���� ய�வன��� வ�த�ட� ���க� ெச��,

த� த�ைத�ட� அவைன� ெகாண���, இவென�ைன வ�ய

ைக�ப��னாென�� ��னா�. அதைன� ேக�ட ம�ன�

��ற��� இ��சா�ைணைய ம���களா� �சா��� த���க

வ�ம�ய��தா�. ��� ம���க� ச�வர �சா�யாம� சய��



வரசேன ��ற�ைடயவென��, அவைன� த���� �ைற����

ைவ�தா�க�. இ� �வர�கைள சய�� வரச��, ஏவலாளரா�

உலகமாதாவா�ய ஒளைவயாெர�� அ��ைகய�ம� அ���,

ெவ��ஞான� எ�� ஒ� �ெல��, �வாகர

��றரச��க���னா�. அைத� ெப�� ���� வா���, தன�

�மார��ைய�� சய�� ம�னைன�� ேதர�சா���, த�

�மார��ேய ���ெயன� ெத��� சய�� ��றரச��� ேவண

�ர�ய��, அ�மனால��த ெவ�� ஞான ��� ெகா���

�ைற����� ����தவ� நா���க���னா�.

ஒளைவயாரா� அ��ய �த� வாசக� ஆ����வ���,

இர�டா� வாசக� ��ைற ேவ�த�. ஆ�ய இ��ர���,

அ�கால��� �� ��ைளக�� க���க�ப�� வ�த�ட� இ�த

ெவ�� ஞான�ைத�� ப�����ைளக�� க�����ப� சய��

வரச� சமணா��ய�கைள ேவ���ெகா�டா�. அ� �த� ���

��கைள�� ேச��� ��வாசக� எ�� அ�கால��ேலேய

வழ��வ�தா�க�, ��வாசக ��டாய த�� காரண

��ேவயா��. இ�காைதைய ���� �ற�த (95)

ெதா����ைய�தா� வ�ஷ� அரசா�ட ���வளவ�

�தாைத வ�ஸ வ�ைச�� காணலா�.



இ�கால��� �த� வாசக�� இர�டா� வாசக��

அ��ைகய�மனா �ய��யெத���, ��றா� வாசகமா�ய இ�த

ெவ��ஞான� அ��ரராமபா��ய� எ��ய ெத���, பல

�ைழப� ெந�கைள �ைற�� பாழா�� ��டா�க�.

��. ��தா��தா

��தக சாைலயா�

�� ��தாயநம :

ெத����ர� ேதச ��தத�ம சா�ய�கார�க��

ஒ�வளா�ய

பாரதமாதா ஔைவயா�

எ��

** �� அ��ைகய�ம�**

** அ���ெச�த**

** ��றா� வாசக�.**

** ��வாள�. க. அேயா��தா� ப��த�**

** உைர.**

** ெவ��ஞான�.**

** கா��.**

ெவ�� ஞான �ர� வா�ெம� 

��� ம��ேதா� �த�ேவாேர.



ஞான ெவ�� - அ��� ெஜய��றவனா�� வால�ஞ னா�, �ர�

- அ���ரெனன� �க� ெப�ற ��த�ரானா ேலா�ய, வா�ெம� -

ெம� வா��ய�க� நா�ைக��, ���� - ��வ��, அ��ேதா� -

ெத��� ெகா�டவ�க�. �த�ேவாேர - ��� �ண��த

ேபர�வாள ரா� ெம�பதா�.

அதாவ� �� �க�� ச���க ேனா�ய நா�� வா�ெமயா�,

��க�, ��ேகா�பவ�, ��ேகா�பவ� காரண�, ��க �வாரண

ெம��� ச���த சா��ய�கைள�� �ைறவற உண��த

வ�கெளவேரா அவ�கேள ��� �ண��த வ�கெள�ப� க���.

** ந��ெதாைக நா��**

ப�ற �லக� ப��ைன ய��� 

ெபா�றாமைர�� பர�தவ� பக��த 

ந�ற�� ெத��� ந��ெதாைக த�னா� 

��ற�கைளேவா� �ைற�லாதவேர.

ப�றா�லக� - உலக பாசப�த� க�டா��, ப��ைன - பாச�

க���ைன, அ��� - �����, ெபா�றாமைர�� -

ப�மாசன���, பர�தவ� - �����தவ�, பக��த - ஓ�ைவ�த,

ந�ற�� - �ற�த த�� பாைஷைய, ெத��� - க��, ந��

ெதாைகயா� - வா�ெம� நா��ைன�� உண���, த�னா� -



அதனாதரவா�, ��ற�கைளேவா� - இராக�� ேவஷ ேமாக

ெம��� ���ெதாைகயா� ����ற�கைள யக��ேனா�, �ைற

�லாதவேர - �கவா�� ெகா�பா� சகல �க�� ெபா��த

வைம���� வா�வா�க ெள�றவா�.

** ����ற�.**

மல��ைச ேய�னா� மாண� ேச��தா� 

�ல�ைச �� வா�வா�.

** �ல�ப�கார�.**

அ�க ர�வன�க� க�லெத� 

இ�ைக�� �� ெயா�வ�� ��யா 

மல��ைச நட�த மலர�� க�லெத� 

தைல�ைச ��� தான� ெபாறா�.

** ஞான வா��ட�**

��ட�க வாதன��� 

��த� ேபா� உ�தர �கனா�

** ��.**

** 1. எ��த���தவ� இைறவனா��.**



எ��� - வ�வ�வா� அ�சர�கைள, அ���தவ� - ஓ�

ைவ�தவ�, இைறவனா�� - ��க� பா� வ��ைற� ெகா���

ஓரரசேனயா��.

அ�வரச� யாெர��ேர� �ரவா�, �லவா�, இ��வா ெக���

ச�கரவ���க� மர��ேறா��ய ��தா��� ��மகேனயா��.

இ��ைறவ� கால��� பா�பாைஷ வ�வ�வா�

எ����க��� ஒ�வ�வா� ச�தெமா���, அ�ெமா� கேளா

ஒ�வ� ெசா�ல�� ம�ெறா�வ� ேக�க�மான ���களா���த�.

இைறவ� உலகபாச�ைத� �ற�� அவேலா�தெர���,

ஐ����ய�கைள ெவ�� இ��ர ெர���, ��வாண

�ைலயைட�தேபா� சகல�� த��� ேறா��ய �ள�க�தா�

தா� ���யாக ேவா���ள ���டவா��ய�, ��ேபத வா��ய

ெம��� த�மபாைக அ��த பாைக, ஞானபாைக யா�ய ���,

அ�ெமா�க�� மைற�� ேபாெம��ண��� மகடபாைஷயா�

பா����� சகட பாைஷயா� சம��� தா� சர�கைள��,

�ரா�டபாைஷயா� த�ழ�சர�கைள� �ய�� வ�வ�வா�

க�க�� வைர�� க��ைய� க�����ெகா�� எ��த��தவ

�ைறவனா�ெம�� வ������ ����ளா�.

** ெதா� கா��ய�.**



ம�காமர� ென��� �ைறகா�� 

ம���� வைர�����ர னைர�த

** �ரேசா�ய�.**

ஆ�யைன��� க,சத நப, ம�வ��� வ�� 

ேல�ய ெவ��� ய�வா� ஞ�நா�� ெம�லா�ல� 

ேம�ய ெவ��ைட ெச��ய� �ரராேஜ��ர�ற� 

நா�ய� ெச�த�� ெசா��� ெமா� �தன��தேல. 

மத��� ெபா��� வடெசா� �ட��� த�� மர� 

�த��� ெபா�ேயைழ ெசா�க�� ��ற�ேமா�� �ைன 

பத��� �ைத� ம��ேத ���க ப��றா�ர� 

�த��� ேபா��� �க ழவேலா�த� ெம��த�ேழ.

** �ல�ப�கார�**

த�ட�ழாசா� சா�த�ஃ�ைர��

** ��கைல�வாகர�.**

ஒ�வ�� ெகா�வனா� �த��� 

ப��� மா�க� ப�பலரா��� 

தாெனா�வ�ேன தர� மாதவ� 

ெச�த�� ேச�த� ெத��த �வாகர�.



** �வஞான ேயா��வர�.**

இ�ெமா���� க��தலா� �த��ரவ�ய� வா��ப 

இ�ெமா��� வ��ப��தா� ��ேவ�த �ைசபர��� 

இ�ெமா�� மா�றவேர த� இ�னாெர�றா�� 

இ�ெமா�� �கெர�� �த�ைகய �ளேதேயா.

இ�தைகய �ல��ய �� இல�கண ��க�னா தார� கைள�

ெகா�� த�ழ�சர�கைள இய��ய��தவ� ��த �ரா ென�ேற

ெத�வாக �ள���றப�யா� எ��த���தவ� �ற�ைப� ��

அ�ேனா� த�ம�ைத �ள�க��றா�.

** 2. க���கழ� கசடறெமா�த�.**

தா� க�ற க���� �ற�� யாெத��, ��� வா���

��றெமழாம��, ம�றவ�க�தய� ��படாம�� ����

ேயா��� ேபச ேவ��ெம�ப� க���.

** 3. ெச�வ��கழ� ெச���ைள தா��த�.**

�ர�ய ச�ப�ைத� ெப�றவ�க��� �ற�� யாெத��, தன�

���ப� ஓ�� ெச��க��, த�ைன ய��ேதா� ���ப� ஓ��

ெச��க�� அ��ட� உத� ���� வ�வானா�� அ�ேவ

தனவ�த� அழெக�ப� க���.



** 4. ேவ�ய�� கழ� ேவாத� ெமா��க��.**

ச��ய த�மமா� ச��ேபத ெமா�கைள ஓ�ேவா��கழ�

யாெத��, எ�ேதச எ�பாைஷ�கரனா ������ ����,

ெந��� வா�ெம�� �ைற�� சகல���� ந�ெமைய �ள�க

ேவ��யவனாக�� அ�ேற� ஓ��ண��த பயனா� சகல�� ��

ந�லவனாக�� �ள��ேவா ெனவேனா அவேன ேவதேமா��

�ற��ைடயாென�ப� க���.

** ந�லா���ைள பாரத�.**

���� ெந��� வா�ெம� �ல�� ����ேனா�

ேவ�யன�� 

ேவ�ய ேன� ����� லவைன �ள��� ���ரெனன

ேவத 

மாதவ� �க�றாராதலா�ட� மா��த�� பாவேதா�

ெபா�ேளா 

ேகா�ல� ��த� �ற��� ேவத� �ரவ�ய�ைலேயா

��யா�.

** 5. ம�னவ��கழ� ெச�ேகா� நட�த�.**

அரச�க��� அழகாவ� யாெத��, ெச��ய ���� ேகாேல��

த�னவர��ய ெர��� ப�சபாத��� ��ைய ெச���வ�ட�



��க� யாவ�� தன� பா�கா����� ��றப�யா�

அவ�க��� யாதாேமா� ��� ேந�டா வ�ண� ஆத��பேத

ம�ன��� �ற� ெப�ப� க���.

** 6. வா�ப��கழ� வள� ெபா���ட�.**

�யாபா�க��� அழ� யாெத��, ஒ�ைற� ெகா���,

ம�ெறா�ைற மா�வ�� ��க� ெச��ைடயவனா ����

எ�கால��ேல� சர�ைக� ����� க�ட ேவ��யெத���

எ�ச��ைக �லவர����, தரா� ேகாணா �ைல��� த� ெசல

வ��ேபாக ெசா�பலாப���� ��� ெபா�ைள வள��� ச�வ

�வ�க���� உத���ேளாராக �ள��த� ஒ�ைற� ெகா���

ம�ெறா�ைற� ெப�� வா�ப�க��� �ற�ெப�ப� க���.

** 7. ேவளாள��கழ� உ��� ���ப�.**

��ைய ���� ப�� ெச��றவ�க��� அழ� யாெத��,

ந�ெச� ��ைய ��� ப�� இ��கால �ெத��� ��ெச�

��ைய ப����கால�ெத��� ந�காரா��� தா�, மைழைய

ேவ�� ஆகாய�ைத ேநா��வ� ேபா� ச�வ �வ�க��

தா�ய�ைத ேவ�� ேவளாளைன ேநா���ற ப�யா� ����

பலைன� க���கா� ஈைகைய� ெப��� ச�வ �வ�க� ���



இத�க �ைடயவனா� ஆத���� ெசய����பேத ேவளாள�

�ற�ெப�ப� க���.

** 8. ம����கழ� வ��ெபா��ைர�த�.**

ஆேலாசைன க��த��� அழ� யாெத�� தன தரக��� அ�ய

வா��ய�கைள �ள�� ேதச�ைத ������ த��, வ��கால�

ெசய�கைள�� ேபா�கால� ெசய�கைள�� ஆரா��� ேச��க

ேவ��யவ�ைற ேச���� அக�ற ேவ��யவ�ைற யக����

ஆ�� வ�வேத �ற�ெப�ப� க���.

** 9. த����கழ� த� ��ற�கா�த�.**

த��� �ர��ளவ�க��� அழ� யாெத��, ����ன�ட��

அ��ட��, ���� அ�ன�தாலவ�கைள� ேபா��பேத

�ற�ெப�ப� க���.

** 10. உ���கழ� ���ேதா��ட�.**

உ���ப�யான �����கழ� யாெத��, ����ன �ட�

அ�� பாரா�� ���� அ�ன�தாலவ�கைள� ேபா�� பேத

�ற�ெப�ப� க���.

** 11. ெப����கழெக�� ேபசா���த�.**



ெப�க��� ���ய வழ� யாெத�� தன� கணவ� ���

வா�ெமா�க��� �ேவகம�ற எ��ெமா� �றாம� இ�ட

ேவைல ��ேபா� ெச�தேல �ற�ெப�ப� க���.

** 12. �லமக�கழ� ெகா�நைன� ேப�த�.**

ந����ப��� �ற�த ெப�க��� அழ� யாெத��, த�

கணவைனேய கட�ளாக��, கா�பவனாக�� க�� அவ���

�ரா�டைல அ�க ��தமாக��, அ�ன���தைல ய�ேஷக

மாக��, அவ� கர�கைள� ����� ��தேல �ைசயாக��,

அவ� உ�தரவ����ள வா��ய�கைள ம��ரமாக�ெம��

நட�தேல �ற�ெப�ப� க���.

** 13. �ைலமக�கழ� ேம�����த�.**

�ைலெகா��� வா��� அ�ைம� ெப�க��� அழ�

யாெத��, எ�கா�� த�க� ேதக�ைத ��த��� ைவ�க ேவ��

ெம�ப� க���.

** 14. அ�ேவா��கழ� க��ண��தட�க�.**

அ���ேளாெர�� ��த�� அழ� யாெத��, தா� க�ற கைல

��க��� அளவா� அட�� சகல���� உபகா�யாக �ள��த�



அ�ேற�, சகலரா�� ந�ல வென�� ந�� ம��க� ெப�தேல

�ற�ெப�ப� க���.

** 15. வ�ேயா��கழ� வ�ைம�� ெச�ைம�.**

ஏைழகளா� ��க ��க�ைத ய�ப��ேபா� நட��� ெகா�ள

ேவ��ய அழ�யாெத��, இ�த ேதக� மைற�� ம�ேதக

ெம����� அத�ேல�� �க�ைத ய�ப���� ப�யாக ெய��த

ேதக��� ��க�ைத ��க� க�தா� ந�மா�� க��� நட�தேல

�ற�ெப�ப� க���.

** 16. (அதனா�) ேத�ப� பைன�� �ர�பழ� ெதா��ைத

வா�றேவா�� வள�ெபற வள��� ஒ�வ�����க

�ழலாகாேத.**

ஆத�� பைன �ைதயான� ��க� ப�������� அத�

மரமான� ஒ�வ� த�� ��பத�� �ழ�ரா� எ�ப� க���.

** 17. ெத��யவா�� ��பழ� ெதா��ைத ெத���� கய���

���� �ைன��� ���ய தா�� ம�ண� யாைன

அ�ேத���ர�யா�ெப�� பைடேயா� ம�ன�����க

�ழலா��ேம.**



ஆலமர��� �ைதயான� �� �ைன� ெகா�பாய

��யதா������ அத� மர��� �ழேலா இரதகஜ �ரக

பதா�க�ட� அரச�� வ�� த��வத�� �ழைல�த� ெம�ப�

க���.

** 18. (அ�ேபா�) ��ேயாெர�லா� ��ேயா�ம�ல�.**

��வயதா������ அவ�கைள ��யவ�கெள��

அவம��கலாகா� காரண� �ேவக��� ெப�ேயா�களா

���பா�க�.

** 19. ெப�ேயாெர�லா� ெப�ேயா�ம�ல�.**

வய�� - ����ேதா�களா������ அவ�கைள�

ெப�ேயா�கெள� ெற�ண�படா� காரண�, �ேவக

ம����பா�க�.

** 20. ெப�ேறாெர�லா� ��ைளகள�ல�.**

ெப�ற� ��ைளக� யாவைர�� த��ைடய� ��ைள கேள

ெய�� ந�ப�படா�. காரண�, தா� த�ைதயைர� கவ�யா�

க�யா�ட������� ��ைளக����.

** 21. உ�ேறாெர�லா �ற�னர�ல�.**



��க ��யவ�கெள�� ெசா���ப�யான ���ப� ேதா� யாவ��

உற�னராகமா�டா�க�. காரண� உற�ன� உ�ெமயா�

�க��க�கைள� ெபா��� ��ப�.

** 22. ெகா�ேடாெர�லா� ெப���ம�ல�.**

���ப���� ேவ��ெம�� ெகா�ட� ெப�க� யாவ��

����களாக மா�டா�க�. காரண�, �ல� ெப�க� ���ப�ைத�

கைல��� ேவ����வாக� ேதா��வா�க�.

** 23. அ��மா�� பா� �ைவ��றா�.**

ப��பா�ைன ��ட� கா����� அதன� �ைவ யான� ��றா�

எ�ப� க���.

** 24. ���� ெச�ெபா� ற�ெனா� ெகடா�.**

சா��னதமா� ெபா�ைன ெந������ ேம�ேம� ������

அத� �ரகாச� �ைறயமா�டா ெத�ப� க���.

** 25. அைர���� ச�தன� த� மணமாறா�.**

ச�தன� க�ைடைய �� வா�� �ைர���� அத� ப�மள� மாறா�

எ�ப� க���.

** 26. �ைக����த�கட� ெபா�லா�� கமழா�.**



����த ச���ர �ைர �ைகெயழ� ெகா���னா�� ெகா�ய

நா�றெமழா� எ�ப� க���.

** 27. கைல����த� கட� ேசறாகாேத.**

����த கட� �ைர எ��த� கல��னா�� ேச� காணமா�டா�

காரண�, அதனத� ெசய��, �ண�� அதனத� �ைல�� கா��.

அதனா�,

’

** 28. ெப�ெம�� ��ெம��த� ெசயலாேம.**

ஓ� ம�தைன� பா��� இவ� ெப�ேயா� ேம�மக ென��

��வ�, ம�ெறா�வைன� பா��� இவ� ��ய� ��மகென��

��வ��, அவனவ� ந�க�ம ��க�ம� ��றாத�� சகல�� த�

ெசயலாலாவ ெத�ப� க���.

** 29. ��ேயா� ெச�த ���ைழெய�லா�**

ெப�ேயாரா�� ெபா��ப� கடேன.

��ேயாரா�� அ�யா� ��ைளக� ெச�த� ��ற�கைள

ெப�ேயாரா�� �ேவ�க� ெபா��பேத �ய�பா��.

** 30. ��ேயா� ெப���ைழ ெச�தனரா��**



ெப�ேயா ர��ைழ ெபா��த� ம�ேத.

��ேயாெர��� அ�யா� ��ைளகளா��� ெப��

��ற�கைள� ெச����வா�களா�� அ��ைழைய

ெப�ேயா�க� ெபா��கமா�டா�கெள�ப� க���.

** 31. (அதனா�) வா�ய நலேன வா�ய நலேன.**

ஒ�ேவா� ம�க�� ந�வா��ைகயா� ந�மா��க நைட� ெலா�க

ேவ��யேத நலனாத�� வா�யநலேன எ�� வ������

����ளா�.

** 32. �றா�� பழ�� ���க� ேக�ெம� ����� பா�ேபா�

ேவ��ெகா�ளாேத.**

���கெனன� ��� ெபய�ெப�ற ேத��ட� �� வ�ஷ� பழ�

������ ��� ேம� பட����ள பாைச ேபா� ஒ�டா ேநய��

���பான�� ���� ேவ���� ���ச� ேபா�

�ைல�கா�ேக�ைம ெய�ப� க���.

** 33. ஒ�நா�பழ��� ெப�ேயா� ேக�ைம இ��ல� �ள�க

ேவ� �����ேம.**

ெப�ேயாரா�� �ேவக ���த ேம�ம�க�ட� ஒ�நா� பழ���,

அ�பழ�கமான� ம��ய பாதாளெம��� இர����



��������ள ேவ�ேபா� ப����ள ேக�ைமயா ெம�ப�

க���.

** 34. (அதனா�) க�ைக ந�ேற க�ைக ந�ேற ��ைச ����

க�ைக ந�ேற.**

ேம���ய� ��ம�க� ேம�ம�கெள��� ெபய� வா��த

வைகய��ேதா� கைல ��கைள� க�ற� ந��, அவ���

��ைச���� வ�ய கால� வ��� கைல ��கைள� க��� ெத�ய

ேவ��ெம�ப� ஞான�தா�� க���.

** 35. க�லாெனா�வ� �லநல� ேப�த� ெந���� �ற�த

பதரா��ேம.**

கைல ��கைள� க��ணராதவ� தன� ���ப�ைத உய�����

�ேச����, ேப�த� பயன�ற ெசா�காளா� ெந����

ேடா��� பத�ேபா ெலா�� ெம�ப� க���.

** 36. (ஆத��) நா�பா� �ல��� ேம�பாெலா�வ�

க��லனா�� ����பவேன.**

அ�தண�, அரச�, வ�க�, ேவளாள� எ�� நா�� வைக�

ெதா�� ந���� நா�� ���ப�ேதா�� �ேவக ���த ேம�

���பமா� அ�தண� ���ப��� �ற��� கைல ��கைள�



வா���ணராதவனா���பானா�� அவைன� �� ���பமா�

கைட�ல�தா ென�ேற யைழ�க�ப�வா�.

** 37. எ��� �ற���� யாவேரயா��� அ����� க�ேறா

ரறேவாராவ�.**

ேம�����ள நா�வைக� ெதா�ைல நடா��� நா�

���ப�ேதா�� எ����ப��லா��� எவெனா�வ� கைல ��

கைள� க�� �ரணமைட��றாேனா அவேன அ�ேவானா�

அ�தணென�றைழ�க�ப�வா�.

** 38. அ��ைட ெயா�வைன அரச�� �����.**

கைல �� ப���யா� ���� ெந���, வா�ெம�� �ைற�த

அ��ைடேயாைன அரச�� ேதச�ைத யா�� ம�ன�� ����

ெகா�டா�வா�.

** 39. அ�ச��ளட�� அ�வக���லா ெகா�ைசம�கைள

ெப�த�ன� �� எ�சம�ெற�� ���ைக ந�ேற.**

கைல�� க�ற �ேவக ����யா� ம��ல�ேதாெனன

ெவ�ேதா�றா� க�லா� �ைறயா� ம��களா� �ேவ� கைள�

க�ட�ட� ��க�க ள�ச��� ஒ���த� ேபா� அட���



ேபைத ம�கைள� ெப�வ��� எ�சமா�

���ரபா��யம����பேத ந�ெற�ப� க���.

** 40. யாைன���ைல தான�� த�ம��.**

யாைன�� ����ண��, ந�மா��க�� இ�ைல ெய�ப�

க���.

** 41. �ைன���ைல தவ�� தைய��.**

�ைன�� ஒ��க��, பேராபகார�� இ�ைல ெய�ப� க���.

** 42. ஞா����ைல ��ப�� ��ப��.**

�ேவக ���த� ெப�ேயா�க��� ேபராைசயா� அ���ைச��,

உப��ரவமா� ��க�� இ�ைல ெய�ப� க���.

** 43. �தைல���ைல ெச�வ�� ெச����.**

�தெல��� கைறயா��� �ர�யச�ப���, அக�கா ர�

��ைல ெய�ப� க���.

** 44. �தைல���ைல ���� �ைல��.**

�தைலயா� �� ��க���� ��� ���� ெசய��, �ைல���

ெசய� ��ைல ெய�ப� க���.



** 45. அ�ச�� நாண�� அ��லா����ைல.**

�ேவக���� ��லாதவ�க� ெப�ேயா�க�ட��� பய��,

ெக�ட ெச�ைகக�� ெவ��க� மைடயாெர�ப� க���.

** 46. நா�� �ழைம� ந��ேதா����ைல.**

ந�ல நாைள� பா��ப�� ந�பல� ேவ��ெமன வார� ைத�

க��� பா��ப�மா�ய� ெசய�கைள �யா�ய�த����

பா��ப�� பய��ைல. ேநா�� க�ட�ட� ���ைச ெச�வைத

��� நாைள�� அத� பலைன�� ேநா��வதனா� �யா�

ய�க��� ேநாயா� ��பமைடவானா��� அ�கால���

யாெதா� நாைள�� க�தா� ேநாைய� க�� உட���ட�

ப�கார� ெச�ய ேவ��ெம�ப�, க���.

** 47. ேக���ைள�� ெக�ேடா����ைல.**

��� �சா�ைண��, ���ப �சா�ைண�� �க�ைல ெக��

எ�ய�ைல யைட�ேதா����ைல ெய�ப� க���.

** 48. உைடெம�� வ�ெம� ெமா�வ� ��லா**

த�கால� ேதா�� உைட�தாய ேதக�� ம� �ற�� காளா��

ேதக�� எ��ய மா��க��� ெச�� �ைல�கா ெத�ப� க���.



** 49. �ைட �ழ���� ��சம���ேதா�**

நைடெம��ேதா�� ந��� ந��வ�.

ஏக� ச��ரா�ப�யா� ெவ��ைட �ழ�� யாைன �ேத�

ெச�றவ�க��, ஒ���� கா� நைட�� நட���� நட�ப�

எ�ப� க���.

** 50. �ற���ெச�வ�� ெப�ெம��ைடேயா� அற���சாைல

யைட��மைடவ�.**

�ற�த வா��ைக��, �ர�ய ச�ப��� ெப�ேயா ெர���

ெபய�� ெப�� வா��தவ�க� அ�னச��ர��� ேச���

ேச�வ� எ�ப� க���.

** 51. அற��� ��ைச �ற�ர�ேபா� அரசேரா���தரசா��

மா�வ�.**

த�ம� ெச�ேவா�ட��� ைகேய�� ��ைச�ர�ேபா� ஓ�

கால��� அரசேரா� ������ இரா��யமா�� மா�வ�.

** 52. ��ற�தைனய ��ைய பைட�ேதா� அ�ைற�பகேல

ய���ம�வ�.**



மைல�ெகா�பாய �ர�ய� ��யைல �ைடயவரா��� அேத

ம��யான��� இழ�தா��ழ�ப�.

** 53. எ��ைலமாட� கா� சா������ க�ைத ேம��

பாழா��மா��.**

�ைத �த��, ���� ஏ�� ைக�������க அவ�ைற ���

ப��ெச�� ���கா� த�ைன ேயைழயா�� ெவ�ேதா��

வ�பவ� பத��ெகா�பாவ�.

*[………….. 
…………….. 
……………..]

�ைட�த �ல��ர��� இர�� ப�க�க� ��ப���ளன.

** 64. (ஈத��) காைல�� மாைல�� நா� மைறேயாதர அ�தண

ெர�ேபாரைனவ�� பதேர.**

காைல��� மாைல��� ��ெந�யைம�த ந�வா� ெம�கைள

ேயா��ணரா� ேவஷ��னா� த�கைள அ�தண ெர��

������� அைனவ�� பத�� ெகா�பாவ�.

** 65. த�ைன�� தன� ேதய ம�கைள�� ����� காவா

ம�ன�� பதேர.**



தன� ரா��யபார வா��ைய��, தன��� அட�� வா��

��கைள�� ���� ஆரா������ கா�பா�றாத ம�ன��

பத�� ெகா�பாவா�.

** 66. �த�ள ப�ட�ெகா�� வா�ப� ெச� தத�

பய��ணா வ�க�� பதேர**

�ர�ய �தைல� ெகா��� சர�ைக வா��வ�� �யாபார�

ைத�ெப��� அத� பலைன� ெபறா� �யாபா� ெயன�

ேதா���� �ேணயைல�� ��பவ�� பத�� ெகா�பாவா�.

** 67. ஆளாள�ைம ய��ல����� ேவளா�ெம��லா

�ண��பதேர.**

ேவண���� ஆ� அ�ைமக����� உ�� ப��ெச� ����

��ஷவ�லப ம�றவ�� பத�� ெகா�பாவா�.

** 68. த�மைனயாைள� தா�மைன�கக�� ��பவ�பாரா

ேபைத�� பதேர.**

தன� மைனயாைள அவ� தா� ����� அ������

ம�ப��� அவைளயைழ�கமா��, அவைள� கவ�யாம��

இ��பெனவேனா அவ�� பத�� ெகா�பாவா�.



** 69. த� மைனயாைள� த� மைன���� வ��ேய �ணரா

���த�� பதேர**

தன� மைனயாைள� தன� ��� ���க�ெச�� அவ���

அ�ன�� ஆைட�ம��கா� ேவ� ��ைதயா� உ���

��ேபா� உ���� ேபாேவா�� பத�� ெகா�பாவா�.

** 70. த� ஆ�த�ைத�� த� ைக�ெபா�ைள�� �ற�ைக��

ெகா���� ேபைத�� பதேர.**

தன�ெக���ள ஆ�த�ைத�� தன� �ர�ய�ைத�� அ��ய�

ைக�� ெகா������ ���பவ�� பத�� ெகா�பாவா�.

** 71. வா�பைறயாக�� நா�க��பாக�� சா��வெதா�ைற

ேபா��� ேக���**

நா�� ெசா�கைளேய ேமள� ேபா� பைற�� ெகா��� அ�

ெசா�கைள� ெகா�ேட �������� வைகக� யாவ�ைற��

ெய���ைர��ேற�. ெச�சாய� ேகாெள�� �ர��றா�.

** 72. ெபா��ைடெயா�வ� ெசா�வ� ெம�னா�

ெம�ேபா��ேம ெம�ேபா��ேம**

ெபா�ைய� ெசா�����ேவா� அைத� ெசா��� வ�ல

ப��னா��, சா��ய��னா�� ெம�ைய� ேபா� ����றா�.



** 73. ெம��ைட ெயா�வ� ெசா�ேசா�வதனா�

ெபா�ேபா��ேம ெபா�ேபா��ேம**

ெம�ைய ெசா���ப�யானவ� அவ�ைற ெசா��� வ�லப�

�ைறவா�� ெசா�ேசா��னா�� ெபா� ேபா� �ைக�பா�.

** 74. (ஆத��) இ�வ� ெசா�ைல� ெம�தர� ேக�� இ�வ��

ெபா��� �ைரயாரா�� ம�ெந� �ைறயா� வ���த ந��.**

�யாயா�ப�யானவ� வா�� �ர�வா� �வ�க�� வா�ைதகைள

எ�தர� மட�� �சா��� யதா��த ெமா�க�� ��ய��த�

ேவ���.

** 75. ம�ெந� �ைற�� வழ��ழ�தவ�தா� மனமற���

ய�தக��� �ைற�ற� ேதவ� ��வ�� கா���� வ�வ�

��வேதா� வாளா��ேம,**

அ�ஙன�, ம��க��காய �யாய ெந� வ�� ெக� ���ைர��,

��வானா��, அ��யாய மைட�ேதா� தா� அைட�த�

ேகா�ைட ��வ�ட�ேத��. ேதவ�ட� ேத�� அ��

�ைற��வானா�� அ��ைற�பா� ெபா�� சா�� ��யவ�

ச�த�ைய��, அ�யாயம��தவ� ச�த�ைய��, �டாம� வா�

ேபா�ற��� வ��.



** 76. (ஆத��) ப�யா� வ�வ�� ெமா�யாெதா�வ��

��யா� வ��ன ��யா தக�வ�� �ைணேயாட�ல�

ெந�வ�ேபாேக� �ைண�த�ல� ெந���ன ேலேக� வ�ேய

ேய�க வ�ேய ��க இைவ கா�ல�� �யலாமாேற.**

ஒ�வ� ப�� ெசா�ைல ��ெமா�யா லக��வ��, �ழ��� வ��

�ேரா�ட��� இர�கா தக�வ�� யாெதா� �ைண����

ெந�வ�� ெச��த��, யாதாேமா� ஓட��� உத����

ஆ�கைள� கட�ப�� �டா�. (ஆத��)

ச�யான� பாைத�� ெச��வ�� ச�யான� பாைத�� ��வ�ேம

உல�� வா�� �ேவ�க�� கழகா� ெம�ப� க��தா�.

** ெவ��ஞான �ல�� க���ைர��**

** ��� ெப�ற�.**



�� அ��ைகய�ம� வரலா�
�.சா. �ர�ர� 11.

�� ��தாய நம:

ெத����ர� ேதச ��த த�ம சா�ய�கார�க��

ஒ�வளா�ய

பாரதமாதா ஒளைவயா� எ��

�� அ��ைகய�ம�

வரலா�.

��வாள� க. அேயா��தா� ப��த� எ��ய�.

இ�� அ��ைகய�ம� வரலா�, கா�கா ேத��� ���க�கைத.

பரேம�வ� ���க�கைத, பாரதமாதா ப�க�

ஆ�ய நா��� அட����ள�.

நா�கா� ப���



ெத����ய ெபள�த ச�க�க��

ேகாலா� ேகா�� ���, ஆ�ட�ச�ேப�ைட,

�� ��தா��தா ��தகசாைலயாரா�

ப��� �ர���க�ப�ட�.

�.2478) (க��க� 5031) (�.1929

�ைல அணா 2

** �க�ைர**

ெத����ர� ேதச சேகாதர�கேள! ��� ேக��க�. ��வ� நம�

ேதச��� ெப�க�� �க�� க�� ேக��க�� �ற��,

ராஜக��கா���யா� ேதேவ��ர� �யார� ேச��� த�� பா�

கட� சரண �ைல����, ப���வாண� ெப�� வா�லகா�,

ேத�ல� ேஜா� மயமாக� ெச��, இ��ய �ல�� பகவ�யாக��,

���க�� �ற�த ராஜ க��யா���யாக��, ேதவ

�ரா��யாக��, �ராம ேத�யாக��, த�ம ேபாத�யாக��,

�ள��யவ� அ��ைகய�மேன அ�வ�மைன ந� �தாைதக�

ஒளைவயா�, அ�ைம, ேத�, �னேத� என ஆ� மாத�ேதா�� பா�

���த�ட� அ�மனாேலா�ய “ெகாைல�� �ைலய� கள�� த��”

“கா�ப� �ரத�” “ேநா�ெப�ப� ெகா���ணா ைம” எ��� �ல



ெமா�கைள�� ேபா�� �கவா��� �ைல����தா�க�. இ�ேவ

��வ�ெதா�� நா��ேனா�க� �� ஆ�டாைள வ�ப�� வ�த

�வரமா�� அ�ேவ நா� ஒ��ைமயா�� ந�கைட�����

ஜா��� ஒ� தா� ��ைளகளா�� �ல����த கால�.

இ�ப��ப�ட �ற�த ந� சேகாதர�கைள ய��கப� லா�� க��

�� பார�க ேதச��� ப�ச�தா� ஆ�ப�� இ��ர� நா���, ��

���த ஒ� �� ��ட�தாரா�ய ஆ�ய �ேல�ச�க� ந� நா���,

ஜா�, �ல�, வ�ண�, �ற�� ேபத�, ம�த ேபத�, ெதா�� ேபத�

�த�ய ஆபாச ெமா�கேளா� ��மா�� �க�ைத��,

�ஜ�ைத��, ெதாைடைய�� காைல�� �ைறேய ேயா�யாக�

ெகா�� �ற�த ஜா�யா�க�� உ�ெட�� சா�� இ��ய�கைள�

பல வ�க��� ஏமாற�ெச�� பண� ப���� ��� ெகா���

நா�கேள �ராமண�, நா�கேள உலக� கட�� எ�� க����

இ��ர� த�ம���ெக�ராக ெபா� ஜா�கைள��, ெபா�

ஆசார�கைள�� மதமா� உ�டா��, ந�ைம ேச���

வாழ�டாம�, அ�ண� ம�ச� ��ம��� த�� �வ��

��ம���, தா� ஒ�ைற� ��ம���, தக�பனா� வடகைல

����, ��ற�ப� ெத�கைல ����, மாம� �ைழ�த ச�தன�

�ச�� ைம��ன� �ைழ�கா ��� �ச��, த�ைக த�ைட�

ெபா���, தம�ைக ெந�ைட� ெபா���, ம�மக� �ைழ�காம�

��ய ���ைய ந��� ெந�க கைல�� ��த��, ெந����



ெந�ப� ஒ�� (1) ேபால ஒ� ேகா� ேபாட�மான ��ன�கைள

ய��� பல ேவத�கார�களாக� ���� ெக�ட�ய எ�ப� ந�ைம�

���� ��டா�கேளா! அ�ப�ேய ந� �ராம ேத�யா�ய, ெகா�லா

�ரத� நம�� உபேத��த ந� பாரத மாதா���. ந�ைம

ெகாைல�ெச�ய ��க ��க க���� ���. ந��ட����,

அவ�க� நா�� ���க� ��பத��� ���பத��� க� சாராய���

�த�யாக இள� க��� ���கைள��, இள�

ஆ������கைள��, இள� �ற� ���கைள��, ப� ெகா��தா�

�கமைட��க�, �ராம� ேஷமமாக �� ெந�ேலா��ெமன��, ஆ�

மா� இைவக� தைல �� பாப�ைத��, கா��ைகைய�� க��

ேகா��ட��� ��� ��டா� ��ய ெம��� ேபா���

��டா�க�. அ��ட�க� ெகா�ைக��, நா�� �����

ெக�ட��� ேறா�. இ�கால��ேல��, நம� அ�ம��� ப�

ெகா��ப� �ைறைமய�லெவ�ற��� பா��பா� ெபா�

ெசா�கைள��, அவ�க� ேவத�கைள�� அவ�ய� �ராக���

நம� ேதச சேகாதர� ஒ��ைம�� ந� ��வாச� ைவ�� நம�

ெசா�த ம�யாைதயான ��த த�ம�ைத� ைக�ெகா�� வாழ இ���த

க�ைத ���� வா����ப� ேக���ெகா����ேறா�.

கா�கா ேத����, க�னைக��� ஒ� கால��� நட�த உ��

ப�ைய ேபா� ந� அ��ைகய�மனா�ய �ராம ேதவைத��

ெச�ய��டா�. அ�ம� ராஜ �கேபாக�கைள� �ற�த ��ன�,



ச�யா��யா� ���பேத��த அற� ெபா�� இ�ப�ைத� �ற��

ச�க��� ேச��� ���� �ைல�தவ�க����தா� ேதவ�கெள��

ெபய�. அவ�கைள வண��வ�தா� ந� நா�� வழ�க� அவ�க�

��� த�ம ���� ச�க�ெல��� ச�க ம��ய �ெல���

�க�வ�. ஆதலா� அ�ம� �றவற�தா� ���க�த�க�

ம�றைவய�ல.

ஆ�ட�ச�ேப�ைட K.G.F

�� ��தா��தா

��தகசாைலயா�

��தக� 9473 ��ல –

ஆ� ெபௗ�ண�

.

�� ��தாய நம;

ெத����ர� ேதச ��த த�ம சா�ய�கார�க��

ஒ�வளா�ய

** �� அ��ைகய�ம� வரலா�**

அ�ேவா� ந�றாக ��வா�க ��ேவ �ைண

�யான�

** அளவ� ���த�**



உ�ப� ேகா�ல கா� ��பர 

ென��ரா ன�ைய� �ர�தா��ெம� 

ப�ைப ேச��� �லேம ேயா�மா 

வ��ைக ய�ைம யா�ற லைர�வா�.

** இ�லற �ய�.**

ஆ�ர�� ைய��� வ�ட�க��� ��� ெத�பரத க�ட���

��நா�ைட யரசா�� வ�த சா�ைகய ���ரவா� அரச��� ஓ�

ெப��ழ�ைத� �ற�� அ��ைக எ��� ெபய��டன�த �ரா��

வள��� வ�தா�க�. ெப�க�� ேபைத�ப�வமா��

ஏ�வய���� இ�ய அ�ெத��� த�ழ�சர�கைள�

ெமா�கைள� ���, அ�ைவ மலர� ெச���கா� ; ெப��ைப

வயதா�� ப�ேனாரா� ஆ��� நமத�கனா�� ��த�ரா�

ெசயைல�� அவ� �ணா�சய�கைள �� நா���நா�

ேக����� அவ� ப�மாசன �����தைத� ேபா� மர�க�ைட��

ஒ� ��ய உ�வ (ெபா�ைம) ெச�� அைத த� ����

க���ெகா�� இைட�டா ���� சாதன�களா� அவைர �����

வ�தா� இ�வைக �க�� ��� ம�ைக� ப�வமா��

ப����றா� வ�ட���� வ�ைவ வா��ய�க ெள�����.

அைத� ேக����ற அ��ைக, த� த�ைத ���ரவா�ைவய��,

எனத�ைம த�ைதேய! நம� �ல��வா ேல�ப�����ள



ெப�க�� ஞானச�க��� ேசர ����������ேற� தைட

ெச�யாம� உ��ரவ��க ேவ��ெமன வ���னா�.

அைத� ேக�ட வரச� மன�கல��ஞான ேத�றலைட�த �ழ�தா�!

ெப�க�� ஞான ச�க��� ேச�� ���ப� உன��

ேபைத�ப�வ�� ���க ேவ��� அ�ல� �வாக ����

�லகால� உ� ��ஷ�� ��� �கவா��ைக க��� உ� கணவ�

��ஷ ச�க����, � ெப�க� ச�க����, ேசரேவ��ய�

த�மக�டைள, இைத�த���� ம�ைக ப�வ��ற உ�ைன

ெப�க� ச�க��� ேச��கமா�டா�கேள யா� ெச���ெம�றா�.

அ��ைக, யரச� �க�ைத ேநா�� எ�ன�ைம� த�ைதேய,

�ெர��த �ய��ேய�� ெச�� ெப�க� ச�க��� எ�ைன

ேச����ட� ேவ��ெமன வ���னா�. அரச�, ம����

�ரதா�யைர� த���� தன� ������� தன��� நட�த

���தா�த�கைள �ள��னா�. அைத யவ�க� ���க வாேலா���

அரேச, உம� �த���� க���� தா�மாமனா� ஓ�

ெபா���க�� அறஹ���க�� க��ைக ��� ெப�க� ச�க���

ேச�����வேத ��ெய�றா�க�.

உடேன யரச� அ��ைக�� தா�மாம� க�த�வத� தைன

யைழ�� ச�க�க� யாைவ�� �ள�� ெபா��னா ேலா� ெபா��

ெச�� சர��� ேகா��� த� �த���� க���� க���ப��



ெச�� ெவ�� �லாைட ���� சமண��ேதா� உ��ர� ெப��

உமளநா�� �யார��� ெப�க� ச�க��� ேச��� ��டா�.

இ�ேவ அ�ம� இ�வா��ைக.

** பா��த� அ��ய அ��கா த�ம�.**

��வாள� ெச�� ேத� ய��ைக 

ய�மைற� ��ைக யாதன �ண��� 

ேபா� மாதவ� ெபா�கழேல�� 

யா�ேத�ெய� றறேவா� ேபா���.

5. அ�ைவ ெய�� ைம�ெந��ள�� 

ெச��ய த�ம� ெச��வ� ேக��� 

ெத�பரத�� �ைற �� நா��� 

ம�னவ� சா�ைக ���ரவா� 

ந�றவ� ���த நா�� �த�� 

10. ேபைத� ெப��ைப பாைல�� கட�� 

மாத�� ப�வ ம�ைகெம� யைட�� 

அ�ைமயா� த�ம ச�க மம� 

��ெம� ேனா�க ������� 

தாைதைய ய�� த�பர� �யார 



15. சாதன மம�� �ைறய���ெரன 

ேவா�ய ெமா�ைய ��ள� தைம�� 

தாைத� ம��ர சாதன�� ேகா� 

ம�ைக� ப�வ� வா��த மக�� 

த� தா� மாம� ெபா�சர��� 

20. சமண ��ேதா� த��ைர� ெகா�� �றவற �ய�. 

���டக �சாரைண���� கா�யைண�� �லசா சன�ெகா��

உ�ெம�ண��த வான�த�தா� ெப�க� �யார� ெத����ள �க

மரெமன வழ��� ேவ�� மர� த��� வ�� உ�கா���

ெப�ேயா�க� �த� ��வ�க� வைர�� எ�� �ண�மா�

���டக த�� ேபாத�க� எ�ய வாசக நைட�� ��வாசக�களாக

ேபா��� வ�தா�. �டக�ைத ய���தவளாத�� �டக�

�டக�ெய�� �த�ேபா ர��தா�க�.

அற�ைர ெய�� ம���ண� ��� 

�ர�ய� பாச� ப�த� கழ�� 

�டக ��ெமா�� ����ல ேகா���� 

�ட�� ��வா சகமதா� ����

25. உமன நா�� �ைம �யார��� 

சமண ��ேதா� த�ண� த�ம��. 



�டக� �டா� ெய��� காரண� ெபய�ெப�ற ேவ�ப�ய�பா�

தா� ேமான�ைலயாலைட�த ஞான�� பா�ைவயா� ெச�ல�

�கழ� வ��கா� ���� பல�கைள �� ��க��� �வ���

வ�த கால��� நாைக நாெட��� ேதய��� மைழ��� சாமைள

ெய��� �ஷ� ����க�� ெகா�ர�தா� ைவ��, உவா�� ேப�

ெய��� மா�யா�ய �யா�க� ேதா�� ம�க�� �ல���

�����கா� ��க� பய�� கா�� உமள� உைம �யார���

ேவ�ப� �ழ�� ������� அ�ம�ட� ெச�� �சா��தா�

இ�மா��� ஏேத�� ப�கார� ெசா��வாெள���

அவா�ெகா�� உமள நாட�� அ��ைகைய ேச��� நாைக

நா��� �ைறகைள �ள��னா�க�.

அ�ம� உ��� ேநா�� ம�கைள யைழ�� உ�க�

உ�ள�க���ள அ�ைப�� அறைன� மக�� வ�சக�,

ெபாறாைம, ெபா�ளாைச, ெக� ம� இைவகைள �ர���

ெகா�டப�யா� வான� ெப�யா� சாமைளெய���

�ஷ�����க� உ�க� நா��� பர� உ��கைள� ெகா�ைள�

ெகா����ற�. இ�ப�� உ�க��ள�க� ��ள க�ள�

கைளயக��, இதய��த� ெச�வ�ட� ��கைள�� ��கைள��

��த� ெச�� ம��� பா� �ைக க��ர��ைககைள ��கெள� ��

கமழ �ர��, ��ப�தா ெர��� ேவ��ைல� ேதாரண� கைள�

க�� ���� வாய�ப�க���ெசா��, பல தா�ய� கைள



உ��டாம� அ��� ஏைழக��� தான� ெகா�� ப�ட� ப�ச��

மா�� ��� தானம����களானா� இதய ��த�தா��, ேதக��த�

தா�� ேவ��ைல மண�தா��, க��ர� �ைகயா��, அ���

�ைகயா�� சாமைள� ���களக�� ெகா�ைள ேநா� த���

�ணமைட�� கெள�றா�. இ�வா�ைக ேக�ட�ட� நாைக

நா�����க� இதய��த� ேதக��த� ெச�த�ட� அ�ைப�

ெப��� தானம��ததா� ெகா�ைள ேநா� ���

உ�ள�����தா�க�. இதனா� அ�ம��� மா�யா��னா�

ஆேரா��ய அ�ம� எ�ற ம� ெபயைர� ம��தா�க�.

ெப�� கா�� �க�ழ 

��� யா�ைக ��ெம �ண��� 

நாைக நா� ந�����மா�

30. ேவக மா�ற �ரேவா��க�� 

வ�� மற� மகல���� 

��ப� ��� �ட��த ��ள� 

உ�ள� கள�க மக�� ��� 

ெத��� ��� �ைட�� ம��� 

35. பா�� �ைக�� �ர��ைக�� 

��� �ைக�� �ர�ப� ப��� 

பா� பா�� ��� ப��� 



ேவ�� ���� ��� ம��� 

உ�� ெகா��� ��ர���ேர� 

40. ப�ைட �ைன�� ப������கா� 

��ப�தா� �ைர ேதாரண�க 

ள�பல ��ெய�� �ர�� 

வாய �ைல�� மாட மைல��� 

ேநய ��ப� தா�மண ��� 

45. ம�ைகமாத� ேவராம�ச� 

ெக�ைக��ழ�ைக� ��டைர��� 

ேதகெம��� ��� ���� 

ேவ�க�ன� ���ம��� 

யக�கவா� ய���ைலயா� 

50. தைக ��மா�� ெப�� சாமைள� 

��� யக��� ��பா� கடலா 

ம�கன��� வா�ெம� ��ெமன 

சாமைள ��ற ��ைக �ள�� 

வாம� �டக� வைர ய��ேதா�. 

அ�ம� வா��னா� ெசா�னப� நாைக நா�டாைர வைத�த�

ெகா�ைள ேநா� அக�� �க��றைவகைள� க�ட ஒ�ேவா�



அரச�க�� ��க�� அ�மைன வ�� தாமைர� ��ப�தா�

அ������ ெகா�டா� வ��கா� அ�ம�, ��வ�க� �த�

ெப�ேயா�க� வைர�� ��மா��க�� ��� ��வாண

�கமைட��, ேபா� ேபாத�களா ளட��ய ஆ� ேவதமா�

���டக�ைத��, இ��த� �ைல� த��ய வ� �லா�

����றைள��, அ�ச���, தா� சா�� �லாக ஆ����வ���

எ�ற �த� வாசக�ைத��, ��ைற ேவ�த� ெச�வ� எ���

இர�டா� வாசக�ைத�� அ�� ��� களா� பரவ�ெச��

வ��கா�, �வாகர வரச�1 சய�� ம�னைன �ைற�ப���

ைவ������ ��ற�ைத ெவ��ப��த ெவ�� ஞான� எ���

��றா� வாசக�ைத வைர�� �வாகர வரசைன ���� �ைல�க�

ெச�த ��றா� வாசக�ைத�� வாசக�, ��� ��வாசக� ��ைர,

ஞான��ற� இர��ன கர�டக�, �த�ய ��க�ய�� அரச�க�

கர�க� �ய�� மட�க��� ம��� தச�லா�ச�கைள�

பரவ�ெச�� வ�த�ம�லாம� ஆ�ய�கட�ளா�ய சா�ைகய

��வ�� ��ெமா��� ��ெமா�கைள� த��ய நா��

ேபதவா� �ய�க�� ���� �வ� நாயனா� ����ற��

நா�ய� ���ள ��வாசக�மா�ய ��க�� ��வ� ��

�த���, நாயனா� �� வ����, ம���, ��க� சா�� ��க

ெள��� �ள��� கா���தா�.



55. ��வ� க�ட �த���� 

இ�ய வ�� �ய��ன� நாய� 

�த�� வ� �� ��� �ண��� 

�தய ���ைற �� �ைரயா�� 

ப��ைச �வ� ெப��� ம��ர� 

60. �� �ைர யா�� ெமா��த� சா�பா� 

�வ� ெமா��த ம��ர ���� 

சால ெமா��ேத� ��வாசக� யா�. 

எ�ெக�� மைழ �ைற�� ���க� ேதா���றேதா

அ�வ��ட�க�� ப����� வைக ைவ���� ��� வைக

ேப��� ேதா�� �வ�கைள� ெகா�ைள� ெகா��வத��

க����� ேதா�றா சாமைளெய��� ��� ��� ��ட� கேள

காரணமா���த�. அ���� ��ட�க� அக�வத�� ேவ��ைல

க��ர� �ைக, ம���பா� �ைக, அவ���ைக இைவகைள ��க�

��கெள��� கமழ�ெச�� �வரா�க�� நா���� நா���

���க� �ைழ�� ெகா�ைள� ெகா�� வதா� பல தா�ய�கைள

உ��டாம ல���� ப�ச�� மா����� அ�� ேவ��ைலைய�

கல�� சகலைர�� சா����ப� தான� ெச�வதா� உ����

�ைழ�த ���க� க��� மா� ேதா�றா� ��க�� ேபா���,

ெகா�ய மா� ெய��� ெகா�ைள ேநா� ெவ�ப�ைத ஆ��னவளா



தலா� ெகா�மா�ைய யா��ய மா�யா�றா� மா�யா�றா ெள���

ெகா�டா� வ�தா�க�.

அ�ம� வா��� ேதா��� ��கால��யான�க���� ம����

அரச�க� �த� பலேதச� ��க�� வ�� அவைள� �����

ெகா�டா�க�. அ�லாம� ��ம�, யாைன, பா�� �த�ய

ெஜ���க�� ���� ெமௗன ��ற�ட� அவரவ� க����ள

அ�தர�க� �ைறகைள�� ேக����ப� ெந���ய

ேகாஷ���க�� அ�ம� ஆகாய��ெல��� அ�தரமாக

�����டா�.

** ஞானெவ�� 445 – பா��**

வான�ெத��த வாலா��ைகத�ைன 

ம�யால��� க�யைடயாம�� 

ஏன�த�� �ைள�ெத��த ெகா��ைத 

����னா������� ���ேய 

ஞான��ரகாச ெம��ஞான ��தாைகயா� 

நா�� க���� நாத��ட� �� 

�ன ேமஷம�யாம� �� வ�� �ணதா� 

�ைச ��தா�� ெச�ய��



அவ�ைற� க�ட ��க�� அரச�க�� அ�தர���ள அ�மைன

சரணாக�� ேகா� வ���த�� ேப�� அ�ம� ம�ப��� ேவ��

மர�த��� வ���கா��� அரச�கைள வரவைழ�� ���டக

வா��ய�களா�� ���லேம த��வ�, ���லேம - ச��ய�,

���லேம - உ�தம�, அ�ேவ ��கைள� கா��� ெத�வெமன

�ள�� ���ல ஜா��ரத� ஜா��ரத ெம� ற�� ெகா�லா ேநா��,

�றளா ேநா��, க�வா ேநா��களா�ய �� ேநா��கைள��

ப��� வா���கா��, மேனா கா��, ேதக� கா�பா����

�ரத�கைள� ேமா�, தா� ப���வாணமைட�� கால�ைத��

சகல���� ெத���க� ெச�� ஆ� மாத� ப�ென�டா� நா�

ஆ�வார� ெபள�ண� ���� அ�ம� ப�மாசன�����

இ���கைள �� �கசமா� ��றன�.

அ�கா� �ய��ரகாசேசா� உ���� வ�யா� �ப�

ேபாெலா���த�. அைத� க�ட வரச�க�� ��க�� பத��

�ரலா��� த�கட�க� க�க�� தாைர தாைரயா� ��வ�ய �ர�

��கர�கைள� ��� அ�ம வ��ைடயா�� வா� அ��ைக,

அற�த� ெச��, ஆ� ேத�, உ�ற எ�ண �ைர��� ஆ�,

உ�ள��ைறைய அக�����, ப�ைச�ப�வ பகவ�, அ�பா

உ���� வள��த உ�ெளா�க�� ��சயமாக �ைல�ைல�ேதா�;

யா� இ� யாவரா� அற�ைர� ேக�� ஆன���ேபா� யாைர, நா�

ஆப�� ப�� ெவ�ேபா�; அ�ேம! எ�க� �� கேடா�� �ல



ேதவைதயா ���� கா�ப�ட� �ராம ேதவைதயாக ���,

ேதா��� இ��க�கைள ���வத�� ஊ� காவ� கா�யாக��,

காவ�� அ�மனாக�� �ள�க ேவ���. அ�ஙன� கா���

கா�� ��சயமா�� �ர��ேறா��ய �ப� ஓ�� வளர ேவ��

ெம�� கத�னா�க�. அவ�க� ேகா��ைக��ப� உ���� ேசா�

வள��� மைற�த�.

வடநா��� சா�காெவ���, ெத�னா��� வ��வ ெர��

வழ��� க�ம ���க��, அரச�க�� ���ப��ட� வ��

அ�ைவெய�� ம��கா ேதக�ைத தகன� ெச�� சா�பைல�

கா����� ���� தா�க�� �ரா��� த�கட�க ��ல�ேச���,

** ஞானெவ��, 563 – ெச�**

��ட�ைற வ�மள� �பேதச�கா�

ெம��ட�� தள��� �� ேம�ேநா�� 

த�ட��� ���ேபா� ேவா�ைவ�த 

சா��ர�ைத கண�ேபா� �ைர�க�ேபாேமா 

எ��ர�� ம�யாதா� ���களாேமா 

எ�ைன��� பைறயென�� த�ளலாேமா 

ம�டம�� ���ழ�வா லா��ைக�ெப� 

வ��ஷ�� ���த சா�பவ�� நாேன.

**********



எ�� ெமா��த இைறயற�ெச�� 

��றா ெமா��� ���ைப ய��ேதா�

*

*

65 மா�யா�� மகமாெய�� 

�� ம�ேனா� ��கட�பா� 

�� ��ம மரேவா பாைன 

�����த ���க� க�� 

��ைத �ைற�த ெச�வ� �ழ��

*

*

70 ய�தர ெம�� ய��வ�வா� 

��ற� ேப�ைற �ண��த வரய� 

��றா� �ைறயா� ேகாட��றா� 

வாைல ய��ைக ம��ள�ெகா�� 

ேவ�� க�� �ர�ெய�பதா�

*



*

75 ��ப�ழ� �ைரகமல�� 

அ�ப� ேபா�ற வா������ 

ஆலம��ெச�வ ன��ய �டக 

�ல ���� �ட�ைலயா� 

��த த�வ ெம�ைம ேயா�

*

*

80 ��த சாதன� �ய �ைலயா� 

ேநா�� ��� ��ப�கா�� 

ஆ�ற �ரத� கா�� ம�� 

தா� ெச�ேறா�� சமா� கால 

மா�ற �லேகா�� ��கெவ��

*

*

85 ப�கடக��� ப�ென� பாநா� 

உ�க�� வார ��ற �ரைண 

��� �ப ���க ேசா� 



ப���க ��ற� பா�ைக� க�ேடா� 

அ�ைமவ�� ய�ைவ யற��

*

*

90 உ�ைம ���� �லக� �றேவா� 

ெபா�� மா� யா��ய வ�ைவ 

வ�� க�� �ைற��வ ெத�தா� 

உ�த� காவ ���ள�� 

��� கா�� ��னவளா��

*

*

95 உ�� ேசா� ேயா�� வள��� 

��ச ம��க ெப��த� வா� 

எ�� ��க ேவ�க ��கா� 

���� வ�� ப���க ேசா� 

ந�தா�ப ந��க ேமா��

*



*

100 எ�தா� வள��� ேமக��றா� 

உ�ற யா�ைக� ��ேயா� ���த� 

ெப�ற ம�ன ராவ� ைகெகா� 

�ம� �டைல ��� ��� 

சாம� கா�� �� �ைளயா�

*

*

105 இ�ல ெம�� மா� ேத�ைய 

வ�� வா� மகமா ெய���, 

பா� பா� ப�ெபய��� 

�� வா�க �ைற�ல ேத� 

ேச� ெய��� �ற� பைற���

*

*

110 �� ெபா�க� ேநா�� ��� 

ெய�� ெம�ணா� கரம� ெகா�� 

ெபா��� ேசா��� ��ப நா�� 



வ�ேயா�� ��� மன��ைறயா�� 

உ�ய �ரத �ள�� ���.

*

அ�ன தான��� கா�� பதா��த�கைள� ேசக��� அ�ம�

ப���வாண��ற ேவ�� மர�த��� வ�� ெபா�க� ைவ��

எ�ேலா� ேசா�ைற�� ஒ� ேபாராக� ���� ஏைழகைள�

����யாக சா��டைவ�� அவரவ�க ��ல�க�� க������,

�ேவ�க� ஒ���� அ�ம� பாலப�வ மாத�� வாைல

ெய���, சகல�� ெத��தவளா த�� அ�ைவெய���,

இள�ேத� யாத�� ப�ைசய�ம ென���, அ���யாத��

வ��ைடய�மென���, �ண���யாத��

மேனா�ம�ெய���, ேவ� ேபா�� �ரகாச��ற�

க��ைடயவ ளாத�� ேவ�க��, ேவலா�க�� ெய���,

க�பா�� பாண� �ைல��றைம �� வா�ெய���, சரமா��

வா�ைய� த�வச������ ெகா�டைம�� சர�வ�ெய���,

தாமைர��பாசன��� �����தைம�� கமலாச�ெய���,

இராக��ேவஷ ேமாக�ைத யக��யவளாத��

���ரா�த�ெய���, ��ப�� ர�டற�கைள�� �வ���

ச����� த�ம�ைத� பரவ� ெச�தவளாத��

அற�ெச��ெய���, அவரவ�க �தய���ள ��ைள



யக��யவளாத�� பகவ� ெய���, ���க����

�த�ேற�யாக �ள��னைம�� ஆ�ேத� ெய���,

�ர�������ப� ேபா� �ரகா��தைம�� ந�தா �ள�ெக���,

இ��ர� ேதச��� ���க���� �த� த�ம

சா�ய�கா�யானதா�, பாரதமாதா, இ��ய மாதாெவ���,

** �ளாம����க� 8- ெச�-37**

ெமௗவ� மல�ேவ��� ம�நா� ம�ைய�பா� 

ெகா�ைவவ��� ெகா�ட �வ�வா�� ெகா�ேயா ெடா�பா 

ெட�வமணநா� ��ேம� �ற�கா�� 

ம�ைவயேராெட���த ல�ைவய� ேச��தா�.

** ம�ேமகைல, காைத 14- வ� 17.**

��தாேத� ெச��கைல �யம�� 

ந�தா�ள�ேக நா�ைசபாவாவா�

வாேனா� தைல� ம�ேணா� �த�� 

ேயேனா��ற �ட� கைளவாெயன.

** �வக��தாம� ெச�-3144.**

ெச�தாமைர�� ெச�நா�ற� ெகா��தெத�ேகா 

ள�தாமைரயாளகல�தவ� பாதேம��� 



��தாம��� ச�த��த��ேத�ெற��டா 

ந�தா�ள��� �ட� ந�ம� நா�ட� ெப�ேற.

ப� ெபய��� ேச�கேடா�� அ�ம� �யார� க�� ைவ��

அ�க��ட�க� �������மா�� ����ய�ம ென���,

ம��ய எ�ைல�������மா�� எ�ல�மென� ��, க�க��

ஓர�க� ����மா�� ���க�ய�மென� ��, ��ைல �ல�

����மா�� ���கான�த�மென���, பைன மர�ேசாைலக�

����மா�� க��க�மென���, த��க� (இ����)

இர���ட������மா�� பாைளய� த�மென���,

ந�தவன������மா�� ��ேசாைலய� மென��� ஒ�ேவா�

ெபய�கைள ைவ�� அ�ம� ��வாண ��ற ஆ� மாத�

ெபௗ�ண� �� வ��கால� ப�� நாைள�� ��� அ���நா��

அ�மைன உ�சாக�ப��� ஆன��� பத�� ேச���� ெகாைல,

கள�, காம�, க�ள��த�, ெபா� �த�ய ப�ச பாதக�க�

அ�காம���க ேவ��ெம��, கா���க�� அ�ம� க����

ெபா��� க�ட ேவ��ய ���ப�தா� கர��� ேமா� கா���

க��, அவ� ைக�னா� அ�ம� �ட�கைள ��� ெச�� ைவ��

ெகா�� ஒ�ப� நா�வைர�� ����� த�ம����,

உ�சாக��� ப�� ப�தாநா� ��க� யாவ�� ���பாைனக�

ெகா�� ெபா�க� ைவ�� எ�ேலா� சாத�ைத�� ஒேர�ட���

����� ஏைழகைள� ப��ர ����ப�� ெச�� கா�� ந�



ய��� ேசைல, ���ம�, ச�தன தா��ல�க� ெகா���� க���

ெகா���ப�� ெச�� வ�தா�க�. அைத ய�ச����

���ப�ேதா�க� �லேதவைதயாக� ெகா�டா� வ�த� ம��

ம��� �ராமவா�க��, அ�த�த ேச�க�� அ�ம� �யார�க��

பகவ� உ�கா��� ��வாணமைட�த அரசமர� ைத��, அ�ம�

உ�கா��� ப���வாணமைட�த ேவ�� மர�ைத�� நா��

ெம�யறமா�� ��த த�ம�ைத சகல��� ��� அ�மனாேலா�ய

��ப��ெர�டற�கைள�� பரவ�ெச�� வ�தா�க�.

** ��கைல �க��. ெதா�� 1 ெச�-31 த�மேதவைத��

ெபய�.**

மரகத வ�� �ச மர�ழ ��ற வ�� 

பரம ��த� �ய�� பகவ� ய�ைம ெய�க� 

அ�கைன �� த��தா ள��ைக யற��� ெச�� 

த�� ேதவைத ேபர�பா�ைகெய��� சா�றலாேம.

** ��கைல �க�� ெதா�� - 12 ெச�-139**

கா���� ��ென���� கட�டா� மாேல யா�� 

���ைன மல�� ெச�� �ைனபவனாதலா�� 

கா�பவனாதலா�� க���� கடக�ேதா��

வா��பதா மதா� ��� வ�ைச�� �ைனதலா��.



** ��கைல 12- � �க�� 134,135,136 - ெச�**

அ��காத�ம�. ஆ�ல�சாைல ஐய� அ�சமய�ேதா����� 

ஒ�வா�� �ண�ேனாடர� வ��ர�டேன ேசைல 

மா�ேபாக� மக�பா� மக�ேப� மகவள��த� 

ேவைதேநா� ம����ெக�லா� �ைலெகா�����

ேநா����த� 

க�ணா� �ற�� கா�த� க��கா தான� காேவ.

வ�ணா� நா�த� ெப�கா�த� மட�தட�க�ம��� 

த��� ெப�ப�த� ேகால�தைல�ெக�ெண�

�ைற�ேசாேறா� 

ப�ணான �ல� �ண�க� ப��� வா�ைற ெகா��த�.

அறைவயா� �ணமட�க� அறைவ� ��ய� வ��த� 

���ேயா���ட� ெகா��த� �ைரய��� ப�டன�க� 

உ��யா��ைமவா��த ��தமமாெம�ணா� 

கற�ைல ய�பாேலா� ம��ைக தானமாேம.

இ�வைக �ற���ற அ�மைன� த��நா ெட����ள வாச�க��

��க��, ����� வ�த�ம�லாம� ேசாழ நா��� உ�பள

�ராமெம���, வ��வா�ேச��� அ�ைவ �யாரெம�ேறா�

மட��, நாைக நா��� ேவ� க�� �யாரெம���,



ேவலா�க�� மடெம��� க��, அ�� நைகநா�டா����ற

���கணா��ெகா� மா� ெய��� ெகா�ைள ேநாைய யக��

யாேரா��ய� ெபற ெச�தவளாத�� அ�னா�டா� அ�மைன

ஆேரா��யமாதா ெவ�றைழ�� �ேசஷ ��சாக� ெகா�டா�

வ�தா�க�.

** �ரேசா�ய� ப�க� -106 வ� - 2**

ேபரர�கேராைறவ��கற வ��த� ெபா��தைனேய 

ஆர��தம� நாக� �ல��ய வ��ைனேய.

பா�பாைஷ�� நாகெர���, இ��பாைஷ�� இ�ேரலெர���,

த�கால� �னெர��� வழ��� ஓ� ��ட�தா�� ��டா���த

���க�கைள யக�� ஆத��த ��த�ராைன� ெகா�டா��

��ட�தா� நாைக நாத� �யார ெம��� ஓ� க��ட�க��

��தத�ம ச�கெம�� ��ம�கைள ஆன�தமாக� ெகா�டா�

வ�தா�க�.

அ�ேபா� ேவலா�க��ய�ம� �யார���� அ�மனா

ேலா�ய� ெகா�� ��னாைம ெய��� ேநா�ைப ��,

1.வா��கா��, 2. மேனாகா��, 3. ேசக�கா�� எ���

��ரத�கைள�� அ����� வ��கா�,



ேதக�தா� யா��ேக� ேமா� ��� ெச�� அ���ைன யா�

த�க��ேகா� ����டா�மா�� அ�ம� �ரத�ைத� கட�த

வபசார���� அ�க��ரத�சண� ெச�� வ�� ேவ�க��

�யார���ள ���வ�கைள வண�� ேயைழ க���,

அ�னதான� வ��ரதான�க� ெச���,

த� நாைவ� கா�காம� ஒ�வைர ைவ��, வ����� வ�����,

ெபா� �க��� ெக��த� ���னா� தன� ��டான ��ைனகைள

�ண��� ெவ���னாேல��, ெபா� �னாேல�� க�� ெச��

��ற�ெச�த த� நா��கல��� ேமான��ட� ேவ�க��

�யார� வ�� ����கைள வண�� நா�னா� ெச�த

��ற�கைள �ள�� அலைக அ�ப�க�ட� ெகா���

அ�னதான� வ��ரதான�க� ெச���,

த� மனைத� கா�காம� ேபான�ேபா��� ��� ஒ�வைர�

ெக���� வ����� காமெவ�� மய�க�கைள� ெப�����

ெச�த ���க�னா� தன���டாய ��ைனகைள �ண���

வ�ச�தா� ெபா���த� ெபா��கைள �யார��� ெகா�� வ��

���� ய�ப�க�டம��� ��ப��ர� டற�கைள��

பரவ�ெச�� வ�தா�க�.

இ�தைகய த�மரா��ய �ைற�� �ைற�ேதா�� ெகா�ைள ேநா�

க�� பால ப�வ��ற� ெப�கேள�� ��ைளகேள��



�ராணாவ�ைத� �����கா� தா� த�ைதய�க� ஆ���ைள

ய� யவ�ைத� ����மா�� அரசமர�த������ அ�ளற�

�ள��ய ஆ�ேதவைன� ����� �ழ� �க��ற�ட� �வராைட

ய��� ஆ�ட வ�� க�ைமெய�� ஆ���ைளக� மட���

ேச��� ��வ��, ெப���ைள ய� யவ�ைத� ����மா��

ேவ�� மர�த������ ேவதவா��ய�க� ��ைற�� �ள��ய

��ணவ� �த��ைய வண��� �ழ� �க��ற �ட� ம�ச�

சர�ைட க���� க�� ம�சளாைட���� அ�ம��

க�ைமெய�� ெப�க� �யார��� ���� ஞானசாதன

மைட��ப�� ெச��, அ����ெவ���, அ�ம� �ழாெவ���

ெகா�டா� ��மா��க�ைத �ைலெபற� ெச�� வ�தா�க�.

உ�ள���டா �ழ��க�ேடா� 

க�ள���ட� ைக�ெபா�� ெகா��� 

அ�க�ெகா�ட வக�ைனக�ேடா� 

��க�க�ட ������� 

கலக���� காவாநா�� 

அல���ேட வ�ைமகாவ 

���ளா� �ப�க��� 

ேப��ேவ�� க���யார� 

ேபா��ய�ைம ெபா�ன�வண�� 

ேய��ெய�ணா� கறம���ைத 



உ�� �ய�� ��ைரேயா�ப� 

ப�ைடகால� பா�ெக�ெற�� 

��மா�� ேசா�� ெகா�� 

ஏைழ�க�க� �ய�� வள���� 

ஊ��ைனய�ேற �ளம�ழ�� 

�ழறெமா�ேற ���ெய��� 

ேத��மா� ����க�ேடா� 

ேவ�ப�ய�ைம �யார� ���� 

ஞானச�ைக நாெடா���ன� 

ேமானவர�ைப ���ெம��� 

அ�ணலற�ைத ய�� 

ப�ணவளற�ைத பக��தன� மா��த�.

ஒளைவயா� ேகா�� எ��ளெத� ற�யேவ��யவ� க� மா�ர�

����ேப�ைட ர�� பா�� �ேடஷ����� ெத��ழ��� 7-

வ� ம������� வ��ைறவா� மா�ய� ம� ஒளைவயா��

ேகா�ெல�� க�ெவ��� எ������ மவ�றா�� அ���

�����ள பாடலா�� ெத��� ெகா�ளலா�.

** ஒளைவயா� ��**

ஒ� ேபயாகமய��ைச� ெகா�சக�க��பா. 

மாேம� ேசாணா�� வள�ேச� ��பள நா��� 



ேதேம� வ��ைறவா� ேச�ெய�� ���ப���.

** அராக�.**

��ைரெய��ைச�� ��ெசா���மைறைய �க�ப�தா� 

யா�ைரெய� �ைச�ப�� ெயவ�ைர�� ���லக�

ெச�வ� �ெதன ஞால� ெத���ட � �ன�ைர�த

ந�வ�ேய வ�யாக நா� மைற� நட��மா�, 

���� லாகம�� �ள��வெவலா�ன� 

> க��ய�� ����ைர�த க���யற�ைரயா� 

>> எ�வ�� ெமைனயவ� �ைச�ப�ைட �க���ெமா� 

>> ஒளைவயா�வசன �ெத�ற�யாதா�ளேரேயா.

இ�வைக அ��� அைம��� ஆ�ற���ற த�ம ரா��ய���

வடெவ�ைல �மா�ட� ேதச��� ஓ�வைக �ேல�ச சா�யா� வ��

��ேய� யாசக�வன� ெச�� ெகா�� வ��ன�தா��

���ரேபத�தா�� ��தத�ம� கைள மா�ப��� வ��

���லாம� ��த த�ம�ைத� சா��தவ� கைள�� தா���

�ைல�ைலய� ெச���கா�, மகம�ய �ைர� தன�தா� வ��

��ேய�, �ேல�ச�க�� ���ரேபத�தா� மகம�ய�க�

ெச��வ�த இ��க�க�� க�� ���ர�ர� ��� நாைக நா���

���� ��த த�ம�ைத� பரவ� ெச�� வ�த த��

���வா�களா�� பாண�க�� யா�ட� இைசகல�� பா��



யா��பாண� க�� இல�ைக �த�ய ��க����

��ேய�னவ�க� ��கலாக ம�ற� ��க� மகம�ய� மத�ைத�

த���� �����டப�யா�, நாைக நா�� நாைக நாத�

�யார����த ெபா� �ைலகைள� ���� ெகா�� ேபா�

��பைன�ெச�� ��ர�க���ள ��த மட�ைத மா�ப���

ேவ�வைக� க��ட�கைள�� ம��கைள ��

க���ெகா�டா�க�.

இத� ம���� ேபா����ய �ைர�தன�தா� வ�� ��ேய�ய ேபா�

ேவ�க��ய�ம� �யார�� பாழ ைட�� �ைல�ைல���

வ�ட�ேதா�� ஆ� மாத ெபௗ�ண� �� அ�மைன ெத�����ப�

�ர ேதச�க�� ��� வ�� ��க� வழ�க�ேபா� வ���

�ைக�� ��பவ�கைள� க�ட ேபா�����ய ���க� அேத

�ட��� த�க� மத� ேகா�ெலா�ைற� க�� அ�மைன�

������ப�� ெச�� அ�ம� ெபயரா� வ�� த�சைண

�ர�ய�கைள த�ம� ெச�யாம� த�க�

�ய��ரேயாசன�க��ெக���� ெகா� ����றா�க�. இத�

ச���ர ����ைய� ெத���ெகா�ள ேவ��யவ�க� நாைக நாத�

ெபா����ரக�கைள யபக�� ��ெகா�ட ச�க�ைய �லாசாசன

ப��� ��தக���� ��ம�ைகயா�வா� ச���ர� ��தக����

ெத��� ெகா�வ� ட� ேவ� க��ய�ம� �யார மாறைல �

�லாசாசன ��தக���� இல�கா�வ�� ���யாதன



சாைல���ள ேபா�����ய� ச���ர���� த�கால� ஆ�

மாத�ேதா�� �ைறேவ�வ�� அ�க��ரத�சண வ�பவ�

ெசய�க�னா�� ெத��� ெகா�ளலா�.

��த, த�ம ச�கெம��� �� ம�கைளேய �� �ரமாக� ெகா�ட

���ர�ர��� �� அர�க�மடெம��� அழக� மடெம���

வழ��ய இ��ர�யார�� நாக� ப��ண நாைக நாத� �யார��

மா�ப�ட� ேபால,

ெத����யா���ள இ��ர �யார�கைள�� அர�

�ழா�கைள�� அ�ம� உ�சாக�கைள�� பலவைக��

மா�ப����ெகா�� த�ம�ைத� சா��� வ�தவ�கைள�� தா��த

சா�யாக வ���� த�கைள� ேச��தவ�க���� ேபா���

தா���யைடய� ெச�� த�ம�கைள�� மா� ப�����டா�க�.

அதாவ� அர� ��ெவ��� ேபா� ப��ைகெய� �� ெகா�டா�

வ�த ெபௗ�த�க� அரசமர�ைத ெய��ட� �� கா���றா�கேளா

அ�� சா�ைகய��வைர� ����� ��ெந�����

�கவா��ைக� ெப�� வ�வைத ��த த�ம� ����

சா����களா�ய பராயசா�யா� க�� அவ�ைற மா�ப����

ெகா��க ேவ��ெம��� ெபாறாைமயா� �ேவகம�ற�

��கைள ெந��� ��க ளரசமர�த��� ������

��யா�டவ��� ஆேட�� ேகா�ேய�� ப� ெகா��� க�,



சாராய�, அ��, க�சா, ���� �த�யைவ கைள ைவ���

பைட���களானா� உ�க� ேகா��ைக �ைறேவ��. அ�வைக

ெச�யாம� ெவ�மேன ����பதா� யா� பய� மைடய

மா���கெள��, மா� ேதாைல� ேபா�������

��கைல�ேபா�� ெப�ய ம�தெனன� ெசா���ெகா�� ����

�ேல�ச�க� வா��ைதைய க��ய�ற� ��க� ந�� அர�����

ஆன�த �ல�ைத மற�� க�ள���� களவா��� �ைற��

ேக����� ேபா�� வாசைல� �ற��ெகா�டா�க�.

அ�ேபா� அ�ம� �ழாெவ���, ேவ����ெவ� ��

ெகா�டா��கா� �ராம��� வா�� ��க� ஒ�ெவா� வ��

ப�� நா� வைர�� ெகாைல, கள�, காம�, க�ள��த�, ெபா�

�த�ய ப�சபாதக�கைள ய����க ேவ�� ெம���

கா���க�� ஒ�ப� நா� வைர�� அ�ம� உ�சாக��

அறெந����� ப�தாநா� �ராம� ��க�� ����� ஒ�வ�

���பாைனக�� அ�� �த�ய ைவகைள�� ெகா�� ேபா�

அ�ம� �ட���� ெபா�க� ைவ�� வாைழ�ைலகைள� பர��

எ�ேலா� ெபா��ய சாத�கைள�� ��க��� ஆ�ய���

ஏைழகைள� ப��ர உ���க� ெச�� ஆன�த ேகாஷ��ட�

அவரவ�க ��ல�க�� ேச��� �கவா��ைக �����பைத�

கா�� பராய சா�ேயா� இ�ெவா��ைக� ெக��க

ேவ��ெம��� ெபாறாைம �னா� த�களா�



ஏ�ப����ெகா�ட க�மல சா��க�� க�னா� ஒ�வ�

ெபா�கைல ஒ�வ�ட� ேச��க�டாம��, சாத�கைள ஒ�றாக�

ெகா�ட�டாம�� ஆ�கைள�� மா�கைள�� ேகா�கைள��

ப� ெகா����ப� ெச�� ந�ெலா��க�கைள மா����டா�க�.

இ�வைக� பா��ெக�லா� பராய ஜா�யாரா�ய பா�� பா�கேள

காரணமா ����, பகவ� ��தைர��, ��தத�ம ேபாதக�கைள��,

த�ம சா�ய�கார�களா�ய ��வ��வ நாயனாைர��,

ஒளைவயா� எ��� �ராமேத�ைய��, ��தத�ம

ெவா��க�தா�கைள�� பைறய� பைறய� எ�� இக����

ெச�தத�லாம�, ேசாழனா��� ெச�த மா�கைள� ����ப��

ெச���, வைத��� வ������றா�க�.

** சா�பவனா� ஞானெவ�� 494-ெச�**

இ��த ெம�ற�யா �ல�� 

ெல�த� �ல�ைத �க���க� ேப�னா� 

வ�த�� ெய�ற�யாத மா�த�க� 

மால� பைறயென�ேற ேசாழ���� 

மா�க�ெச�� ம��தைத� க�டவ 

ேராலெம�ேற யைத ����ப�� ெச�தா� 

பா�ப��� பல�காணா த���� 

பா�கெள�க� பர�ைல கா��ல�.



எ�� ந� ���ய சேகாதர�க� �ல�������றா�க�. ஆ�ய

பா��பன�க� ந� �தாைதகைள� ெச�த உப��ரவ� இ�தைன

எ�� ெசா�� ��யா�. மா�கைள ம�ைத�� மட��ைவ�ப�

ேபா��, க�ள�கைள� க��� ெகா�வ� ேபா��, அரச�கைள�

ெகா��� �மா�கைள� ெகா���, ெவ���க�����

இ��யா�� ��ேய�ய கம�ய�கைள� ெகா���,

ஆ��ேலய�கைள� ெகா��� ந�ைம அட�� நம� ர�த�ைத��

நம� �யம�யாைதயான ப��த�ைவ��, நம� ��த �ல�கைள��

க������� சா� எ��ப� ேபா� ந�ைம ந���� கச�� ய���,

நம� ெத�வ ��தைனைய மா�ற வ�காள ேதச இரா��

கைதைய��, ம�ரா��ைய� சா��த க�னைக� கைதைய��

ெசா�� ��வ ந� �தாைதகைள மய�� ந�ைம�� ந�

ேச�கைள��, பா��ப��� ��டா�க�. அ�மாத�க��

���தா�த�கைள��, ந� அ�ம��� வழ�� வ���ள

வ�ணைனைய�� �கைழ�� ������ பா�� ேபாமானா� ெம�

�ள�காம� ேபாகா�.

** �ராம ேத� ேதா��ர�**

��வள� ம�ணவ��� �த�� �ேய 

ேதட�ய ��ணவ��� மா� �ேய 

��பரனா ேலா�ய�� �டக� த�ைன 



�வலய�ேதா�� ேகா��ட க�� �ேய 

க�ம�� வா�சர �வ� யா� 

கலாசன�� ேவ� ப�ய ம��ேதா� 

ம��ெந� த�மச�க வ�ய வ��� 

வ�லைப�� �பெவா� ய�� மாேதா

�ெந� ��ற ம�த�கைள வ�ப�� ��� ெக�வைத ெய�க���,

ந�ென���ற, ந�நா�� ெத�வ த�ம சா�ய� கா�யா�ய ந�

அ�மைன� ��ெறாடர �ேதச ெத�வ �த�க� ேவ����ேறா�.

** கா�கா ேத��� ���க�கைத.**

வட இ��ய பாக��� வ�காள�, கா�ேபாஜ�, ப��ர� எ���

��� ெப� நகர�கைள�� ��றர�கைள� மட�� அரசா�� வ�த

கா� எ�� மர� ஒ�வ���தா�. அவ� த�னர���� பல �ர

ெசய�க� ெச�தா� அவ�� அரச வ�லப�ைத�� ���

��ைமைய�� அ��த அவ�ன�தா�, அவ� ம��லைக ���

மைற�த ��ன�, அவ��� வாகன� ��கெம���, ஆ�த�

வாெள���, வ�லைமைய பல �ஜ�கெள��� �க���,

அரச�கைள ஜ��க�த�க வ�லைம அ���றவேள எ�� த�க�

ஆ�த�கைள அவ� உ�வ��ைல ���� ைவ�� ��க�கைள

ப�ெகா��� யா�க� ெவ�� யைடய வர�ெகா��கா�! சா���

மா���ைகேய! எ�� வண��னா�க�.



இ�த ��க உ��வைத ப� �ைஜ வ�காள கா�க�டட ெம���

அவ� வ��த அர�மைனயா�ய கா� ேகா��� நாள�

வைர��� நட�ேத� வ��ற�. இ�கால��� அவைள ெத�வமாக

வண���றவ�க�, அவ� ேகா��� �த�� �ட��� ர�த�கைள

நா��னா� ந�� வ��றா�கெள���, த�க� ேசைல���

�ைல��� �ைல �ட��க���ள ர�த�ைத ஒ�� ெயா��

ெய��� அ���ைய உ����றா�க� ெள��� ெத��ற�.

இ�தைகய அநாக�க�ைத ெத�வ �ரா��யா�ய ஒளைவயாரான

ந��ராம ேத���� ெச�வ� எ��ைண�� பயனைடய���ய

வ��� அ�� ெப�க���ய �ல� மாகாவா�. பர�பைரயான

ந�ென� ேபாத�கைள� �ற�� �����தனமான கா�ய�கைள�

ெச�� அ�����, ம�மய�க����� ஆளா�த� பாரதமாதாைவ�

ப��பதா��. கா�காேத� ெபய�� தா� ஆ�த�ைஜ

ப��ைக�� நட�ேத� வ���ற�. கா���தா� ப���டா�கேள

ெயா�ய, அ��ைகய�ம��க�ல ெவ���ேய�� அ��

ெதா�க� ேகா���ேறா�. இ�ேவ கா�ய�ம� ���க�கைத �ராம

ேத��� வழ��ய ெபய�க�� கா�ய�மென�ப� ெமா��.

அ��கா ேத��� ெபய� ெப�றவ� கா� அர�யா��.

** க�னகாபரேம�வ��� ���க� கைத**



அ�ம� உ�சாக��� ெச��� ந�ெலா��க தான�க� �ெயா��க

�ைல�� மா�� ைவ�பத��, இ�க�னைக ச���ரேம ஒ�

ஆதரவாக� ெகா�டா�க�. எ�ப� எ��,

அ��ைகய�ம� ��வாண���� ெந�� கால�க��� ��

ம�ைர�� ேகாவல� மைன� க�னைக ெய�பா�� �ல��னா�

ேகாவல��� ேந��ட ��ப�ைத ஆ�றாம�, அவ� தன� ஒ�

�ற�� மா�ைப� ���ெய��� உ�ர��ட� அர�மைன ேம�

��ய சாப��னா�, ப��� �ரத ேகாப� ப�� அர�மைன

பாழைடய ேந��ட கால�� அ�ேகாபா ேவச�த�ய ஆ�ர

ம�த�கைள ப�ய��தகால��, ஆ� மாத மாைகயா�,

அ�கால��� க�னைகைய வ�ஷ�ேதா�� ����பவ�க� ம�த

ப�ைய� த���� ஆ� மா�கைள ப�ெகா��ததா� அைதெயா�

ஆதாரமாக� ெகா�� ெந� ��யா�� ஒளைவயா�� ��த

த�ம��� ேச��� பாழா�� ��டா�க�.

** �ல�ப�கார� காைத 23-24.**

ேகா�ைற யைர�த ெகா�ற ேவ�த� 

றா� �ைற �ைழ�த த���� ேக�� 

ஆ� ��க� ேப��� ப�க� 

தழ� ேச� ��ட� த�ட� ஞா�� 

ெவ�� வார� ெதா�ெள� ��ண 



�ைறசா� ம�ைரேயா டர�ேக ��ெம�� 

�ற��ள ர��� பர��� றா�வைர 

ந���ைன ேவ�ைக ந��ழ� �ேழா� 

ெத�வ� ெகா���� ����. �ேர 

ெதா�டக� ெதா��� ��பைற ெதா��� 

ெகா�வா� ைவ��� ென�ம� �ய���� 

���� பா��� ன���ைக ெய��� 

��ப� ெச���� கா���கைட���� 

பரவ�� பர��� �ர�மல� ���� 

ஒ��ைல �ழ�த ந�ைக�� 

ெப�மைல வ�சா� வள��ர� ெகனேவ.

ேகாவல� மைன� க�னைக ெய�பவ�� ��டான

ேகாபாேவச�ைத யட��த�� ஆ�ர� ெகா�ல�கைள ப� ெகா���

���, ம�ைர�� க�னைக �ட மைம�� ம�த� ப��� ப�லாக

ஆ�, மா�, ேகா� �த�யைவகைள ப� ெகா��� வ�தா�க�.

** �ல�ப�கார� காைத 27 வ� 127.**

ெகா�ைக� ���த ெவ��ேவ� ெச�ய� 

ெபா�ெறா�� ெகா�ல �ைர� ���வ

ெரா��ைல �ைற�த ��மா ப����

ெகா�பக ெல�ைல ���ப� ���.



�ராம ேதவைதயா���� ஊ����கைள� கா�பா���

வா�க��தவ� க�னைக ய�ல. இ� க�னைக��� ெச��� �ய

வழ�க�கைள �ய�க�தா� ைகயாள ேவ��ேம ெயா�ய

�யாயவா�க� ெச�ய� த��தத�ல. இ�ேவ க�னைக��

���க�கைத. ந��ராம ேத��� வழ��ய பல ெபய�க��,

க�னைக ெய�ப�ெமா��. அ��காேத��� ெபய� ெப�றவ�

க�னைக� ப���யா��.

கா� எ�பவ�� க�னைக எ�பவ�� ெத�வ

�ைல�ைடயவ�கள�ல. ெத�வ�க���ைடய ��ல�க� இ���

மாத�க��� ����மா�� இவ�கைள� ெத�வமாக� ெகா�டாட

�யாய ��டா��. அ��ைல இ�லாதேபா� இவ�கைள�

ெகா�டாட �யாய��ைல. அ�ப�� ெகா�டா� வ���,

இவ�க��� உ��ப� ெகா�����பதாக ச���ர� ��வதா�,

இவ�க�� இவ�கைள� ெகா�டா�யவ�க�� ��க�த�ைம�

ெபா���யவ�கெள�ெறா��� ெத�த�� ��வனவ�ைற�

ைக�ெகா��மா� ேக��� ெகா�� ��ேறா�.

** ெத�த�.**

��த த�ம�ைத� ைக����� அர� ெச�த ம�ன�க� கால���

ஏெதா� �சாரைணய�ற �ஷய�க�� நட�தேத �ைடயா�.

அ�ப� நட�தா�� அைத எ���ைர�க பல ��மா�க�� பல



ச�க�க�� இ��த�. அ�கால��� ெபௗ�த ��க� �ள�கமாக

எ�லா ம�க�ட���� ���யாச��� ைகயா� வர�ப�ட�.

அ�ப� த�ம� �ற����த ந� ���ய நா���, ச�க�ைத� சா���

�றவைட�� ��வாண��ற ஆ�ம�கைள ேதவ�கெள���, ெப�

ம�கைள ேத�க ெள���, ெகா�டா� வ�தா�க�.

** �ல�ப�கார�, வா����காைத ப�க� - 576**

ேபா��� �� மாதவ��� ���ய தான� ���த 

மாத� த��ற�� ேக�டாேயா ேதா� 

ம�ேமகைல �ற�� ேக�டாேயா ேதா�.

இ��ர� த�ம சா�ய�கார�க�� ஒளைவயாைர� ேபா� ஓேட��

மட��� ேச��� ���, �ைலயைட�த மாத��� மக�

ம�ேமகைல எ�பவ�, ��வாணமைட�� சா�தேத�க��

ஒ�வளாக �ள��ய ேபா� க�ப� மக� அ��காப� எ�பவ�

ம�ேமகலா ெத�வ�ைத த� மன�னா� ������ளா�.

** அ��காப� ம�ேமகலா ெத�வ�ைத �யா��த பாட�.**

காத� மட�ைதய� ைகய��க காைல� ெம�யகலா 

ேமத�நா� ெம�யவ�ேறா ���ேபா� ெந�த� 

ேபாத��ெம� மல����ைன ய�கான� ெபா�����த 

மாத� ெப�ற ம�ேமகைல ந�ைம வா���பேத



இ�தைகய பாரத ேதச ச��ய த�ம ேத�கைள�� ேதவ� கைள��

வண��ய� ேபாலேவ, ந� ம�ேமகைல�� �ராம ேத�யா�ய

இ�வ��ைக ய�மைன ������ளா�.

** ம�ேமகைல, காைத 14- வ� 17.**

��தாேத� ெச��கைல �யம�� 

ந�தா �ள�ேக நா�ைச பாவா� 

வாேனா� தைல� ம�ேணா� �த�� 

ேயேனா ��ற �ட�கைளவாெயன� 

தா�ெறா� ேத��� தைல�ைய வண��

இ�வைக� ெதா�ைக�� ச���ைவ��, அ�மைன��

�ல�ெதா�ைகயா� ������ ேதா�� ��ப�கைள� ெகா�ேட

ய����� வ�தா�க�.

** ம�ேமகைல காைத -10 வ� 3.**

�ைரமலேர�� ���ேபா���� 

ெபா�வ� ��ெகா� ���� ெபா��ெதன 

வ�� ேதா��ய ம�ேமகலா ெத�வ 

��ைத �ற�ெப�� ��ேறா� ேக�ப.

** �வக��தாம� ெச� - 910.**



த�ண����ன லா�யத�மல� 

வ�ணவா�த��� ����னான�� 

ெக��யா�ர ேம�� ெபா�றாமைர 

வ�ணமாம� ேர�� வண��னா�.

ச��� நாதைன��, ஒளைவைய�� தாமைர� ��ப�ைத� ெகா��

அ����� வ�தப�யா� மட�கைள� சா��த� �ள�க�ெல�லா�

தாமைர� ெச�கைள வளர��� அ� �ள�ைத தாமைர� �ள�களாக

வழ��னா�க�.

��வ ெப�ேயா�கெள�லா� �ல��� �ைல�� ஞான� தாைய�

ேபா�� வ����க, இ�கால �ல ேபா� ஜா�க�, அ�ம� ��ய ��

�லெம�ற வா�ைக ���லெம���, அ�ம� தா�மாமனா�

இ�வா��ைக� க�லாம�, ���� �ள�க க��ய ெபா���

ந�க��ைத மா�� தா�மாம��� ெப�கைள வா��ைக� ப���

�ைற ெக��ப��, அ�ம� ெபய� ெசா��, ெபா�� க�� ேகா��

தா�க� எ�� ெபய� ைவ�� ெப�கைள �பசா�களா��வ��,

அ�ம� அ�யா� க� ��ப�தா� அ����த காைல அ�ம�

உ�ெத�யாம� ��ப�களா� �ட�ப�டேத கரகெம��

��கால��� வழ�� ���க, அைத இ�கால��� த�க�

�வன��� �ைச�த �தெம�லா� மா����, ெகாைல, கள�,

காம�, ெபா�, க�ள��த� �தலாய ப�சமா பாதக�க� �ைற�த



ஆ�க� ேம�� ெப�க� ேம�� அ�மேன வ�� ஆ� பா� ��

ெசா�வைத� ேபா�� ந���, அ�ம� ம�ைமைய நாசன� ெச��,

ந� சேகாத� சேகாதர�கைள ெய�லா� ���� மா��க����

மகம� மா��க���� ேச��� வ��றா�க�.

தசபார�ைத ச�கர ����ய �� ��த� த�ம�ைத மா� ப���

�ேல�ச ேவஷ �ராமண மத�ைத நா��ய பராய ஜா�ேயா�, வ�சக

ேபாத�ைத ய�யா ேபைத ம�க�, சா�த ேத��� ��த �ல

ெம�யற�ைத மற�� தா�க� ெச��� �� க�ம ���க�கா��

ேதா��� ��ைனகைள� �ைற��� ெகா�வத���, ��க�, ப�,

�தாவர க� வ��க�க�� ேம� மா�� ��வத���,

ஆ�கைள��, ேகா�கைள� ம��� அ�ம��� ப� ெகா���,

�� ெச�த ��ைன�ட� �வரா�கைள� ெகா�����ைன��

����ெகா��, த�க� �ராம�ைத� பாழைடய� ெச�வ�ட�

தா�க�� பாழைட�� ேபா��றா�க�. இைத ��க�கேள

ம�த�� ��� �க��வதாக ந� ெப�ேயா�க� ����ளா�க�.

** ெப���ர��.**

உ�க� ம�க�� ��க�� ேநா�பட 

எ�க� ம�க�� யா�க� ெம�ெச�ேதா� 

உ�க� ��ைன ேயா� �த�யா� 

எ�க� ��ைன ேய�ப� ��ணேம.



ஒ�வ� ஒ� ��க�ைத� ெகா�ல �ய���� வ�� ேபா�, அ�

அ�மா ெவ�� அல�� ச�த�ைத� ேக��� ெச���

ம�த�க��ேக நரக த�டைண ெய�� ந� �ேதா� க�

�����தா�, அ���க�ைத� ெகா�பவ���� டா��

��ப�ைத�ப�� நா� ெசா�ல ேவ��ேமா!

** �வஞான வ�ளலா�**

அ�மா ெவ�றலர வா��ைர� ெகா�ற��� 

இ�மா�டெர�லா ���������றா� 

அ�மா ெவ��ச�த� ேக�டக�ற மாதவ���� 

ெபா��மா �ைரயெம�� ���தவ��ெக� ெசா��வேத.

�ல வ�ட�க��� �� ப�கைள�� மா�கைள��,

��ைரகைள��, ஆ�கைள��, ம�ச�கைள��, ��������

ேசா�ேப�களா�� ���த �ேல�ச�க� ேம�ம�களாய��,

ஒ��க�, �ல�, ஞான�, �டா�ய��, க�ைண, ஈைக �த�ய

ந��ண���த �ேவ�க� ��ம�களாய�� காரண�, அ�ைம

வா��� �யம�யாைத ய�யா �சாரைண� �ைற� ேமயா�.

ஆ�மாத ஆ�வார� ெபௗ�ண��� ������ ஒளைவ யாரா�.

�ராம ேத� இய����ள� ��வாசகமா�� �� ��� “�ைல��.

ெகாைல�� கள��த��” எ�� �����க அ�வ�மைன



������ நா� ஆ�கைள��, ேகா�கைள��, அவ��� ப�

ெகா��தா� ஏ�பேளா? ஒ�� கா� ேம�கா�. ெபள�த த�ம��த

�ல�க�� �ல ேதவைத யாக �ள��ய சா�த ேத��� மன

��தைனைய ���� உ��வைத��, ர�த ப��� ெகா��ப�னா�,

அ�ம� ��வாணகால��� ெகா�����த வா��� மய��,

�ராம� க�� ���ைல�� உ�ள� ��க�� நா��� நா�

பாழைட�� வ���றா�க�.

இ�ன� �ல� அ�மைன நா�க� ெம�யாக ெதா�� ெதா��

���� வ��ேறா� எ�பா�க�. ஆனா� அ�ம� ��த �வா�ைய

�ர�ேல��ய�� காரண ம�வா�களா? அ�ப�ய �����தா�,

இவ�க� அ�மைன ��கரகமாக ேஜா��� த�க� �ர�ேல��

ெத��� ��வா�களா? இ�ைல. �வாைட கா�யா�ய அ�ம�

��தைர ேய��ய� அவ�ைடய த�ம�ைத �ர�ேல��யேத.

அ�ப�ேய ந� சேகாதர�க�� அ�மைன �ர�ேல��னா�

அ�மனைட�த ��த த�ம�ைத நாமைடய ேவ��யேத

காரணமா��. ஆைகயா� அ�ப�க� அ�ம� �ர�ேல��ய ��த

த�ம�ைத ஒ�ெவா�வ�� ைக�ெகா�ள ேகா��ேறா�.

** அ�ம� ச�த�ைத ஒ�ேவா� மத�ேதா�க�� மா���

ெகா���ள �வர�.**



உலகமாதா, வானவ��த��, அ��ைக �த�ய ெபய�கைள �வ�

மைன����, ��ய ெச��, வா�வல�கா�, பா�யவ�, இல���

�த�ய ெபய�கைள ��� மைன���� சர�வ�, க���கர�,

ஞான�தா� �த�ய ெபய�கைள �ரம� மைன����

����ெகா�டா�க�. அ�ம� �வாக ச���ர� அ�ம�

ஆ�டவைன� �ம�த ச���ர� இ��ர���, ம�யா� ெபயரா�

மா��ைவ����ப த�லாம� கா���� க�னைக���, �ல

ெபய�கைள� ��� ��டா�க�.

�ல� அ�ம� ���ய க��ைகயாக இ��தைத� ெகா��

க�பல�கா� எ���, அ�ம� பாைன� �ரேம�� யைத பாைன

ஈ�றவ ெள���, பாைன ���� க����த� ெகட��ைல

எ��� ெசா��றா�க�. ��கால��� அ�ம� �வாக �யமன�ைத

எ��தா��� ெகா����தவ�க�, இ�கால��� ேவ�டாெம��

����றா�க�.

�ல� அ�மைன, ஆ�ெய�ற பைற�����, பகவென� ��

பா��பா���� �ற�தவ�; பைற வ��வ��� த�ைக எ���

ப�க��� ��தக ெம�� ைவ������றா�க�. அ�ம� இ���

பல �ஷய�க� ேப�யதாக�� ெச�ததாக �� பல ெபா��கைதக�

பைட������றா�க�.



இ��� �ல�, ��ம�ைடய மைனயாேள! அ�ைவ யாராக அவதார

ெம��தாெள���, த�ழ� ச�க�ைத ெவ�றாெள��� ப�பல

ெபா�யாதர�கைள� ����யத� லாம� நாைகநா�� ேவ�க��

அ�ம� �யார���� வ�ட�ேதா�� வ�பவ�க� மய��

மா�யா��யவைள� காணாம�, ேபா����ய� ெகாண��த ேம�

அ�மா� ேகா��� த�ச� அைட�� �ற� ��க ��க, ேராமா�

க�ேதா��க ேவத�கார�களாக மா�ப�� ேவ�க�� �யார�

ெபயைர ேவளா�க��, ேவலா�க�� எ���, நாைகநா�டா�

மா�ைய �க� ெச�த ஆேரா��ய அ�மைன ஆேரா��ய ம�

எ���, �ற��� ெகா�டா�க�. இ�ப� ஒ�ெவா� ேவத�கார�க�

கால���� மா�ப�ட அ�ம� ச���ர�. இ�கால���

ெபௗ�த�க����யெத�� ���� �த��ர� ெகா���ள

�யம�யாைத சேகாதர�க��� உ�ள ஊ�க�� உ�ைம சாதன��,

ஓ�க தா��த�ப�ட சேகாதர� க� உத� ��வா�களா�� ந�ைம�

ெக��� வ�� பா�� பன�கைள அ�ேயாேட �ைல�� ேதச

ெத�வ�ைத�� ேதச சேகாதர ஒ��ைமைய�� அ�ேற ெப�� ���

வாழலா�.

அ�ம� �றவற��� ��� த�ம� ேபா��தப�யா�, அ�ம�

��வாக �ள��ய ேபரற ம���வ�ைத�� ெத��க வா�ய

�ல�கைள�� நா� ெகா�டா� ���க ேவ��ய கடைம���க

இைத மற�� ���ல�ைத ���லெம��� அத�� கா���



ேபா�த� அ�ம��ெக�� கரக� ைவ�த�, அ�ம� வ�தாெள��

ஆ� ேகா��� ர�த� ���த�, �� �டாக அ�ம� ெபய��

ல�ச� வா��த�, அ�ம�� க�ைமெய�� ���கைள ����

ைவ�� அவ�களா� �ைழ�த�, அ�ம� ���ெசா��வா� எ��

ம�த�கைள ஏமா�ற�, �ல� அ�ம�, மைலேய� அ�ம�, �வாபர

அ�ம�, மா�ய�ம�, கா�யா�ட�ம�, காண�கா� அ�ம�, சவா�

அ�ம�, �த�ய இ�லாத ெபா��ெபய�கைள� ��� அதனா�

���ப��, அ�ம��� இ�லற��� நட�த ெபா�� க���

��ைய��, அவசர ���தமாக தா� மாமனா� ெபா��� க���

�யமன த�மகா�ய��� க��த�யாம�, த� �மார�� ேபா�ற

தைம�ைக �மார��கைளேய �வாக� ெச�� �ைற �ற���

வ�வ�� அ�மைன அவம��பதா��. ந� பாரதமா தாைவ

ெம�யாக வ�ப�பவ� நாமா��, அ�ம� �றவர��� ���

ேபா��த உ�ைமைய�� அ�ம� ைக�ெகா����த

��தத�ம�ைத�� நா� ைக�ப��வேத அ�மைன ���பதா��.

சேகாதர சேகாத�க�. இ�ேய�� ந� �ராமேத�ைய ��த �ல���

�யா��க, �யம�யாைதைய அ����� ெச��� �ேதச ெத�வ

�த�க� ேவ����ேறா�.

** வா� ���த�**



வா� ேவ�ப� ய�ைமயற�� ெச�� 

வா� ய��ைக வ�லைப வா�ேய 

வா�ேய வள� ச�க சா�ைக ேத� 

வா�ேய த�ம� ��� வா�ேய.

** ச���ண�**

** �ேதச ெத�வ �த�க� ச�க, �� ��தா��தா ��தகசாைல.**

** அேயா��தாஸ� ப��த� (1845 - 1914)**

அ�ண� அ�ேப�க�, ெபௗ�த��� ���ய��வ�ைத

உண�வத�� கார�யாக இ��தவரான அேயா��தாஸ� ப��த�

ேகாைவ மாவ�ட��� 1845 ஆ� ஆ�� ேம மாத� இ�பதா� ேத�

�ற�தா�. அவர� இய�ெபய� கா�தவராய�. ��த ம���வ���

ேத��� ெப�ற ��ன� தன� ��வான அேயா��தா� க�ராஜ

ப��த�� ெபயைரேய தன��� ����ெகா�டா�.

த��� ���த �லைம ெகா����த ப��த�, பா�, சம���த�,

ஆ��ல� �தலான ெமா�க��� ேத��� ெப�� �ள��னா�.

1870 வா��� �ல���� அ�ைவதா�த சைபைய ���னா�. 1891-�

�ரா�ட மகாஜன சைப அேயா��தாஸ� ப��தரா�தா�

��வ�ப�ட�. ��தைனயாள�க� ம���� ேமைதைமேயா�

�ள��ய ப��த�, ஒ��க�ப�ட ம�க�� பா� ேபர��



ெகா�டவரா���தா�. அ�ம�க�� �ழ�ைதக��� க��

�க�ட� பா�ப�டா�. ெச�ைன�� அ�த� �ழ�ைதக��காக

இலவச ப����ட�கைள �வ�க உத�னா�.

1907 ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத� 19-� ேத� ‘’ஒ� ைபசா த�ழ�’’

எ�ற வார� ப���ைகைய அவ� �வ��னா�. அேயா��தாஸ�

ப��தரா� உ�வா�க�ப�ட சா��ய ெபௗ�த�க� ச�க� த��

ச�தாய��� ச�க அர�ய� ேபா�ைகேய மா��யைம�த�.

த�� இல��ய�கைள� ப����, ��த ம���வ� �����

அயரா� எ��வ�த ப��த� அ�ய த�� ��கைள ப������;

த�� இல��ய�க��� ���பாக வ��வ�, ஔைவயா�

ஆ�ேயா� பைட��க��� ெபௗ�த மா��க��� ேகாண������

��ய �ள�க�கைள எ���� ஒ� ம�மல���ைய உ�டா��னா�.

த��� அ�வைர��� �ற�க��க�ப����த பைட��க� பல

அவரா� �� �ள�க��, கவ���� ெப�றன. இ�ப����

ேம�ப�ட ��கைள இய��ய அேயா��தாஸ� ப��த�

க��யாளராக, ச�க, மத �����தவா�யாக, அர�ய�

��தைனயாளராக, ம���வராக, பைட�பா�யாக, ப���ைக

ஆ��யராக பல தள�க�� ப�க��� ெச�தவ�.



த�ைத ெப�யா����, அ�ண� அ�ேப�க���� ��தைன��,

நைட�ைற�� ��ேனா�யாக� �க��தவ� இவ�.

** த�� சா��ய அகாட�**
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����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���

ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��

வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த�

6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான

ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�

ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற

வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�

ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக

�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���

����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��



ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த��

����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�

இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��

����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா�

அவ�ைற நா� ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய

�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�

ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,

உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�

ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள

உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��

உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல�

அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�



ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த

����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���

ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��

����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��

ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�

ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள

“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��

��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��

ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� ��

இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���

வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�



ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�

நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�

பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�

ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள�

ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற

எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச

����தக�களாக வழ��வத��  நம�� 

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�

பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��.

வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட

அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�.

ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�

ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�

�� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.

ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள

“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�

வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM



இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���

����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள

இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள

யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������

வைல�ப��க����� ப��கைள 

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-�

ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�

பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����

ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�



2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��

உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான

����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��

�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�

ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�

எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��,

அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader

ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���

எ�ன லாப�?

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��

ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��

எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள

எ����தா� நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�

அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,

அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற

க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�

��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers

ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத��

இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���

உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன

அ�ம����றன.



1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� ��

அவர� பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���

ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க���

வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��

வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ�

�ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�. 

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க���

க��களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with

android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�

இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற

வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற

�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள��

இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள 

�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத���

உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக

ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள

�கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”

உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��

அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks


G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��

எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய�

ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ

அவ�க�ைடய வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���

அ��������

��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ��

�கவ��� அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம����

ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட

ேவ���.

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�

தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா�

���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள

ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���

ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�

வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான

தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக�

தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����

வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?



��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google
Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,

க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற

அ��க��� �ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��

ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன��

அ��� ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க���

அைனவ���� �ைட�க�ெச�த��.

 



த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல�

����க� ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க�

ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�

ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற

ெம�ெபா��க� உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�

க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம��

வள�கைள உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�



க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�,

ப��� அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள

த�ழா�க� ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக

மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய�

உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/


எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play

Books, GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த�

( aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா�� ெசய�ப��த

உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா� எ�வாேற��

ப�க��க இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள 

kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�.

 

ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�,

ெம�ெபா��க� யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%

ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண���

ெசய�கைள��, இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல�

�வர�க�ட�� காணலா�.

http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க�

யா�� க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL,

Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக

ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற வள�க�, �ைக�பட�க�,

ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�, க��ைரக� யா��

யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய��� காம��

உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள

உ�வா��� ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய

ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���,

உடேன �வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச�

அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 
 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல ெச�யாம�

ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண�� எ�, IFSC code

ஐ பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use
Account number and IFSC code for internet banking.



 

1. இ�ச���ர� ஒளைவயா� அ��ய ��வாசக��� பா�. �ைல
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